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Nevoia de actualizare și de extindere a 
Vieților Sfinților  

 
 
După ce am început să editez cărți din cele două 

proiecte mari ale vieții mele, Teologia Dogmatică 
Ortodoxă și traducerea Sfintei Scripturi după codexuri 
și ediții critice grecești, acesta e al 3-lea proiect de 
anvergură. La care i-am cerut ajutorul, cu bucurie și 
încredere, soției mele, ca și în proiectele Bucuria comu- 
niunii și Traduceri patristice.   

Pentru că eu cred că e nevoie să rescriem Viețile 
Sfinților, într-un mod propriu zilei de azi, și să le 
extindem cu noile lor minuni și date despre ei, cu 
imagini despre lucrurile care au rămas de la ei și cu 
elementele de slujbă pe care Biserica li le-a închinat.  

Noi avem nevoie ca să cunoaștem viețile lor în 
mod mult mai detaliat, potrivit surselor Tradiției, dar 
și amprenta lor profundă în viața Bisericii și a lumii.  

Și sunt încredințat de faptul că și Sfinții lui 
Dumnezeu doresc să le alcătuim vieți mult mai extinse, 
pe baza unei munci de cercetare riguroase, și să ne 
aplecăm cu evlavie asupra vieții lor și asupra teologiei 
lor.  

În colecția de față nădăjduim să ne bucurăm 
împreună cu Sfinții lui Dumnezeu și să învățăm cu 
smerenie de la ei. Căci Sfinții Bisericii sunt Profesorii 
autentici de teologie și de viață ortodoxă.  

 
23 iunie 2015  
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Viața Sfântului Prunc 
Rumwold de Buckingham, 

Mărturisitorul († 662) 
(3 noiembrie) 

 
 
 
Viața2 Sfântului Rumwold este o minune imensă.  

Căci, prin persoana sa, Dumnezeu ne-a arătat că El 
vrea să facă lucruri minunate nu doar cu oameni în 
vârstă, cu oameni maturi, ci și cu prunci. Cu prunci 

                                           
2 Scrisă de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș între 3-8 iulie 

2015.  
Imaginea supra e din Tetraevanghelul Ieromonahului 

Spiridon, care este datat 23 aprilie 1502, și am preluat-o de aici:  
http://www.capodopere2019.ro/images/watermarked/d

etailed/0/004_Tetraevanghelul_lui_Spiridon_cap._Sf._Evangh
elist_Luca.MNIR.jpg.  
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abia născuți. Și astfel i-a dat Sfântului Rumwold să 
trăiască doar 3 zile pe fața acestui pământ. Născându-
se și adormind în anul 662 d. Hr.3.  

Sfântul Rumwold a fost nepotul regelui Penda și 
fiul regelui Northumbriei4.  

Penda de Mercia s-a născut în 606, a fost un rege 
anglo-saxon, care a domnit între 626-655 și a murit pe 
15 noiembrie 6555. Numele regatului, Mercia, vine de la 
Mierce (în engleza veche) care înseamnă „oamenii gra- 
niței”.   

Și Mercia „a fost unul dintre regatele medievale 
anglo-saxone ale heptarhiei, întemeiat în împrejurimi- 
le văii râului Trent, teritoriile sale fiind cunoscute 
astăzi sub numele de Midlands. Printre vecinii Merciei 
erau Northumbria, Powys, regatele din sudul Țării 
Galilor, Wessex, Sussex, Essex și Anglia de Est”6.  

Însă Penda era păgân și era dușmanul Northum- 
briei7. Iar Sfântul Cuvios Beda8 dă mărturie despre 
faptul că Penda de Mercia, deși era păgân, „i-a lăsat pe 
misionarii din Lindisfarne să creștineze Mercia”9.  

Sfântul Beda a scris despre regele Penda în cap. al 
20-lea, al cărții a 2-a, din Historiam ecclesiasticam 
gentis anglorum [Istoria bisericească a neamurilor 

                                           
3 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Rumwold_of_Buckingha

m.  
4 Three Eleventh-Century Anglo-Latin Saint’s Lives: Vita 

S. Birini, Vita et Miracula S. Kenelmi, Vita S. Rumwoldi, edited 
and translated by Rosalind C. Love, in col. Oxford Medival 
Texts, Pub. Oxford University Press Inc., New York, 1996, p. 
cxl.  

5 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Penda_of_Mercia.   
6 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mercia.  
7 Ibidem.  
8 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Bede.  
9 Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mercia.  
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englezești]10 și l-a numit „viro strenuissimo de regio 
genere Merciorum [bărbatul cel mai războinic din vița 
regală a Mercianilor]”11.  

Din cartea a 3-a a Istoriei Sfântului Beda, din cap. 
al 21-lea, aflăm că Penda a avut o fiică și ea s-a numit 
Cyniburgam12. Numele ei este transliterat, în limba 
engleză, ca Cyneherga13.  

Și tot aici Sfântul Beda afirmă că Penda nu oprea 
predicarea credinței creștine în poporul său, ci, dimpo- 
trivă, el îi ura și îi disprețuia pe cei care se făcuseră 
creștini, dar nu arătau în viața lor și faptele credinței 
[opera fidei]14.  

Însă, în cele din urmă, și regele Penda s-a creș- 
tinat15.  

Din Acta Sanctorum pe luna noiembrie, aflăm că 
Penda a avut 5 fii, cu toții creștini, și anume pe Peadam, 
Wulferum, Ethelredum, Merwaldum și Mercellinum, 
cât și două fiice creștine: pe Kinenburgam și Kineswit- 
ham, ambele trăind în feciorie16. Dar, în același timp, 

                                           
10 A se vedea:  
http://www.thelatinlibrary.com/bede/bede2.shtml#20.  
11 Ibidem.  
12 A se vedea:  
http://www.thelatinlibrary.com/bede/bede3.shtml#21.  
13 Bede’s ‘Ecclesiastical History of the English People’, cf. 

http://www.heroofcamelot.com/docs/Bede-Ecclesiastical-
History.pdf, p. 122.   

14 A se vedea:  
http://www.thelatinlibrary.com/bede/bede3.shtml#21.  
15 John C. Clarke, Medieval and post-modern biography: 
The example of the Vita S. Rumwoldi, cf.  
http://www.buckingham.ac.uk/wp-

content/uploads/2011/10/rumwold.pdf, p. 52.  
16 Acta Sanctorum Novembris, vol. 62, ex latinis et graecis 

aliarumque centium monumentis servata primicenia veterum 
scriptorum phrasi, collecta digesta, commentariis et obser- 
vationibus illustrata a Carolo de Smedt, Gulielmo Van Hooff et 
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că pe când era păgân, regele Penda i-a martirizat pe 
„primii doi regi creștini ai Northumbriei, pe Sfinții 
Edwin și Oswald”17.  

Sfântul Edwin de Northumbria a fost martirizat 
pe 12 octombrie 633 și e pomenit pe 12 octombrie18, pe 
când Sfântul Oswald de Northumbria a fost martirizat 
pe 5 august 641/642, fiind pomenit pe 5 august19.  

Tatăl Sfântului Rumwold este regele Alchfrith20 
sau Ealhfrith de Deira, coregent al Northumbriei21. 
Care era fiul regelui Oswiu al Northumbriei și al lui 
Rieinmelth de Rheged.  

S-a născut în 630, a domnit între 655-664 și a 
murit în 66422.  

Mama Sfântului Rumwold a fost Sfânta 
Cyneburga/ Kyneburga, Kyneswide sau Tibba, fiica 
regelui Penda și a reginei Cyneswide23. Care va înte- 
meia o Mănăstire atât pentru Monahi, cât și pentru 
Monahii, în Castor, în Soke de Peterborough, ea fiind 

                                           
Josepho de Backer, Societatis Jesu Presbyteris Theologis, 
tomus I, Parisiis, MDCCCLXXXVII [1887], p. 683.  

17 Cf.  
http://wollastonchurch.co.uk/wp-

content/uploads/2012/11/St-Rumwold.pdf, p. 1.  
18 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_of_Northumbria.  
19 Idem:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Oswald_of_Northumbria.  
20 Idem:  
http://www.handleychurch.org.uk/historical/historical_

st_rumbolds.html.  
21 Idem:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyneburga,_Kyneswide_a

nd_Tibba.  
22 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Alhfrith.  
23 Idem:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyneburga,_Kyneswide_a

nd_Tibba.  
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Stareța Mănăstirii. Și Sfânta Cyneburga a fost îngro- 
pată în Biserica acestei Mănăstiri zidită de ea24.  

Sfânta Cyneburga, mama Sfântului Rumwold, a 
adormit în ziua de 15 septembrie 680 și e pomenită pe 
6 martie25. Însă Sfintele sale Moaște au fost distruse de 
protestanți26.  

Astfel, dacă tatăl Sfântului Rumwold, regele 
Alchfrith, a adormit în 664, mama lui, Sfânta Cyne- 
burga, a adormit după 16 ani, în 680 și se subînțelege 
faptul că ea a devenit Monahie după moartea soțului 
ei. Iar Sfântul Rumwold a vorbit în mod minunat încă 
de la nașterea sa, el mărturisind dreapta credință a 
Bisericii și cerând să fie botezat și împărtășit. El, cel 
abia născut, a predicat despre Înțelepciune și despre 
Prea Sfânta Treime, Dumnezeul mântuirii noastre, și-
a profețit propria sa moarte și a dat instrucțiuni cu 
privire la locul unde trebuie să se odihnească sfântul 
său trup. Iar între locurile indicate a numit prima oară 
locul său de naștere, King’s Sutton27, apoi Brackley28 și, 
în cele din urmă, Buckingham29|30. Toate aceste orașe 
fiind în Anglia de azi.  

În latină, viața sa poartă numele: Vita S. Rum- 
woldi Confessoris [Viața Sfântului Rumwold Mărturi- 
sitorul]31. Iar, de obicei, Mărturisitorii Domnului sunt 

                                           
24 Ibidem.  
25 Ibidem.  
26 Ibidem.  
27 A se vedea:    
https://en.wikipedia.org/wiki/King's_Sutton.   
28 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Brackley.  
29 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Buckingham.  
30 Three Eleventh-Century Anglo-Latin Saint’s Lives: Vita 

S. Birini, Vita et Miracula S. Kenelmi, Vita S. Rumwoldi, op. cit., 
p. cxl. 

31 Acta Sanctorum Novembris, op. cit., p. 685. Iar Viața 
Sfântului Rumwold, din latină, este scrisă pe baza a patru 
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oameni în vârstă, care Îl mărturisesc pe Hristos 
Dumnezeu în fața persecutorilor, pătimesc multe din 
cauza Lui, dar nu își găsesc sfârșitul în timp ce sunt 
chinuiți. De aceea sunt numiți Mărturisitori și nu 
Mucenici: pentru că nu au murit martiric din cauza 
chinurilor suferite pentru Domnul.  

Însă, în cazul Sfântului Rumwold, el este un 
Mărturisitor fără chinuri, pentru că din prima clipă a 
vieții lui el a mărturisit dreapta credință a Bisericii. Iar 
mărturia sa preaminunată, începută din prima clipă a 
vieții sale, este o întărire puternică pentru creștinii 
ortodocși din orice secol. Pentru că din ea învățăm că 
trebuie să Îl mărturisim pe Dumnezeu cu cuvântul și 
cu fapta în fiecare clipă a vieții noastre.  

Tatăl Sfântului Rumwold era rege păgân, pe când 
mama sa era o creștină evlavioasă32, ea fiind fiica lui 
Penda33. Care a fost convertită la dreapta credință de 
Sfântul Cedd, Episcopul Saxonilor de Răsărit34|35.  

Iar în noaptea când tatăl păgân, după însoțirea 
păgână, trebuia să intre la mama lui, care era creștină, 
mama Sfântului Rumwold s-a rugat Domnului cu 
lacrimi și a zis: „Doamne, Făcătorule și Mântuitorul 
tuturor, să nu lași trupul meu să fie pângărit de acest 

                                           
manuscrise: unul de sec. 11, două de sec. 12 și unul de sec. 14, cf. 
Ibidem.  

32 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Rumwold_of_Buckingha

m. 
33 John C. Clarke, Medieval and post-modern biography: 
The example of the Vita S. Rumwoldi, cf.  

http://www.buckingham.ac.uk/wp-
content/uploads/2011/10/rumwold.pdf, p. 52. 

34 A se vedea:  https://en.wikipedia.org/wiki/Cedd.  
35 Idem:  
http://wollastonchurch.co.uk/wp-

content/uploads/2012/11/St-Rumwold.pdf, p. 1. 
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bărbat care este înstrăinat de Tine, ci schimbă inima 
lui spre dragostea Ta [converte cor ejus ad amorem 
Tuum] și luminează-l pe acesta cu strălucirea feței Tale 
[splendore vultus Tui]! Dă-i acestuia înțelepciune, ca 
să se întărească în înțelegerea Ta și în harul Tău, [și] să 
primească Botezul!”36.  

Și pe când ea se ruga, a intrat soțul ei în camera 
de nuntă, și i-a pus: „Știu că nu vrei să intru la tine până 
nu primesc mai întâi Botezul și din toată inima să 
mărturisesc pe Dumnezeul Cel unul în Treime, [în 
locul] închinării la idolii cei deșerți”37. Pentru că știa 
credința și evlavia ei cea multă. Și astfel s-a convertit 
tatăl său: datorită vieții și rugăciunii soției sale.  

Tatăl său a postit trei zile, apoi a fost botezat. Căci 
în post și în rugăciune trebuie să se apropie de Sfântul 
Botez cel care s-a convertit la maturitate și dorește să 
devină mădular viu și conștient al Bisericii lui Hristos. 
După care, părinții săi s-au căsătorit creștinește și, 
fiind amândoi creștini, așa l-au zămislit pe Sfântul 
Rumwold38.  

Regele Penda i-a chemat pe părinții Sfântului să 
vină la el și să-l nască acolo. Însă mama lui l-a născut 
în timpul acestei călătorii, locul în care s-a născut fiind 
plin de crini și de trandafiri [liliis rosisque].  

Iar după ce a fost născut, Sfântul Rumwold a 
strigat imediat cu glas tare [statim clara voce clamavit], 
în mod întreit, în numele Dumnezeului nostru treimic, 
și a zis: „Christianus sum! Christianus sum! Christianus 
sum! [Creștin sunt! Creștin sunt! Creștin sunt!]”39.   

Iar când Sfântul Rumwold a mărturisit, de trei ori, 
că e creștin, cei doi Preoți creștini care erau de față, 

                                           
36 Acta Sanctorum Novembris, op. cit., p. 686.  
37 Ibidem.  
38 Ibidem.  
39 Ibidem.  
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adică Preoții Widerinus și Eadwaldus, au zis: 
„Mulțumiri [să aducem] Domnului [Deo gratias]!”40. 
După care Sfântul Rumwold, cel abia născut, a spus: 
„Eu mă închin [colo], Îl mărturisesc [confiteor] [și] Îl 
ador [adoro] pe Dumnezeul Cel întreit și unul [Trinum 
et unum Deum], pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh 
[Patrem et Filium et Spiritum Sanctum]!”41.  

Iar Preoții și părinții Sfântului, și toți cei prezenți, 
au început să cânte: „Pe Tine, Dumnezeule, Te lău- 
dăm…[Te Deum laudamus]”. Iar la finalul cântării, 
Sfântul Rumwold a cerut să fie făcut catehumen de 
către Preotul Widerinus, iar Preotul Eadwaldus să îl 
primească din apa Botezului și să îl ungă cu pecetea 
credinței [praesignaculum fidei] și să îl numească 
Rumoldum42/ Rumwoldum43.  

Părinții lui au vrut să trimită veste la Regii și la 
Ducii dimprejur ca să vină și să îl primească în brațele 
lor pe Sfântul Rumwold din apele Botezului44. Însă 
Sfântul Prunc le-a spus părinților săi: „Nu se cuvine ca 
eu, slujitorul lui Dumnezeu [servum Dei], să fiu primit 
din renașterea Sfântului Botez [de regeneratione Sanc- 
ti Baptismatis excipi] în mâinile celor mândri și bogați 
ai acestei lumi [in manibus superborum ac hujus 
mundi divitum]. Ci, urmând exemplul lui Dumnezeu, 
Care S-a smerit pentru noi și a luat trup omenesc [Qui 
humilis factus pro nobis carnem suscipiendo huma- 
nam], [și] a fost zămislit de Duhul Sfânt din pântecele 
hrănitor al Fecioarei [ex almo Virginis utero conceptus 
de Spiritu Sancto], [Care] nu a vrut să Se boteze în 
apele Iordanisului fără a fi propriu vârstei puterilor, ci 

                                           
40 Ibidem.  
41 Ibidem.  
42 Ibidem.  
43 Idem, p. 686, n. 3.  
44 Idem, p. 687.  
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de către Înaintemergătorul nașterii Sale, care a petre- 
cut în pustiu îmbrăcat cu peri de cămilă [pilis cameli], 
a cărui mâncare a fost mierea sălbatică și lăcustele [mel 
silvestre atque locusta], [și] s-a făcut [astfel] sărac între 
oameni, cel care este cinstit ca Profet [Propheta], Îna- 
intemergător [Praecursor] și Botezător [Baptista].   

Căci el a fost vestit prin Înger, a fost născut de un 
tată Arhiereu, și s-a învrednicit a boteza pe Sfântul 
Sfinților [Sanctum Sanctorum] și pe Împăratul tutu- 
ror veacurilor [Regemque omnium seculorum] și pe 
Arhiereul cel veșnic [Sacerdotemque aeternum],  Care 
tuturor celor care cred în El [le dă] Botezul mântuirii 
[Baptismum salutis], în[tru] iertarea tuturor păcatelor 
[in remissionem omnium peccatorum], deoarece în 
Acesta nu a existat pata păcatelor [in Illo nulla macula 
extitit vitiorum]. De aceea și eu mă rog Preotului 
Widerinus, care m-a însemnat mai înainte, să mă 
boteze, iar [Preotul] Eadwaldus să mă primească, căci 
în mâinile acestora, prin puterea și Taina lui Dum- 
nezeu  [per Dei virtutem atque Mysterium], eu doresc 
să mă fac creștin [christianus]”45.  

Însă Sfântul Prunc Rumwold a cerut o anume 
piatră scobită [concavum lapidem] în care să fie 
botezat. Dar nimeni nu a putut să o ridice și să o aducă 
la el. Iar regele Penda a vrut atunci să facă un vas de 
lemn în care să fie botezat.  

Însă Sfântul a cerut vasul de piatră din nou și i-a 
trimis după el pe Preoții Widerinus și Eadwaldus ca să-
l aducă „în numele Domnului nostru Iisus Hristos și al 
Sfintei Treimi [in nomine Domini nostri Jesu Christi ac 
Sanctae Trinitatis]”46. Și când Preoții Domnului au 
chemat numele lui Dumnezeu, piatra, care era grea,        

                                           
45 Ibidem.  
46 Ibidem.  
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s-a făcut ușoară și ei au adus-o în fața Sfântului Rum- 
wold.  

Aceștia au sfințit în ea apa Sfântului Botez 
[sanctificatur in eo fons Sancti Baptismatis] și a fost 
botezat Sfântul Rumwold de către Preotul Widerinus 
și a fost primit de Preotul Eadwaldus. După care ei au 
slujit Dumnezeiasca Liturghie și l-au împărtășit pe 
Sfântul Rumwold cu Trupul și Sângele Domnului.  

Iar acolo unde el a fost botezat, niciodată nu 
încetează să fie cel mai frumos parfum, iar ierburile nu 
se pălesc, ci rămân mereu verzi și miros ca dulceața 
nectarului [suavitate nectaris]. Și locul acela e numit 
Suttunus47.  

După Dumnezeiasca Liturghie, Preaminunatul 
Prunc Rumwold, cel botezat, miruns și împărtășit, a 
continuat să-i uimească pe cei prezenți. Pentru că el a 
început să predice. Și a spus cu glas mare tuturor48:  

„Ascultați cu toții, vă rog, cei care stați aici, 
cuvintele pe care eu le vorbesc în urechile voastre! Căci 
Înțelepciunea, pe care gura mută o acoperă, prin mine 
se face binegrăitoare limba copiilor, și tainele Sale vi le 
face cunoscute vouă, celor care o ascultați. Căci vouă 
vă este dat să știți cunoașterea și înțelegerea slavei 
acelei răsplătiri. Căci aceasta este acea Înțelepciune în 
care Dumnezeu a întemeiat pământul și a statornicit 
cerurile [Deus fundavit terram coelosque stabilivit], 
Care singură înconjoară înconjurarea cerurilor și în 
valurile mării Se plimbă peste cei mândri și înalți, 
călcând gâturile [lor prin] puterea Sa.   

Și Aceasta strigă în piețe și îi cheamă pe cei care o 
iubesc pe Ea ca să se schimbe pentru cele pe care Ea le 
va descoperi, și cele pe care Ea le va descoperi sunt 
fericite [beati] și ținute de către Ea.   

                                           
47 Ibidem.  
48 Idem, p. 688.  
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Acesta [Dumnezeu], prin puterea Sa, mi-a porun- 
cit mie a vorbi [loqui me jubet], prin a cărui Înțelep- 
ciune a făcut toate. Și mie, în acest coș, [în acest] vas 
[al trupului] a vrut [să îmi dea] duhul vieții, [pe care] l-
a suflat în om. De aceea, nu este minunat faptul că voi 
vedeți că știința mea este mai presus de obiceiul firii, 
ci faptul că puterea de a vorbi e dată de Dumnezeu, ale 
Cărui judecăți sunt de nepătruns și de necercetat sunt 
căile Lui [Quia inscrutabilia sunt judicia Ejus et in- 
vestigabiles viae Illius].  

Căci Dumnezeu [are] adevărata și cea mai mare 
Înțelepciune, prin Care lumea din nimic a făcut-o și 
cerurile le-a făcut cu stele de nedescris [inenarrabili 
siderum], făcându-le cu frumusețe. Iar El locuiește în 
cer, iar pământul este scăunelul picioarelor Lui [sca- 
bellum pedum Ejus]. Și El ne dă o altă mărturie despre 
persoana Aceluia, zicând: «Eu în cele înalte locuiesc și 
tronul Meu [este] în stâlp de nor [VEgw. evn u`yhloi/j 
kateskh,nwsa kai. o` qro,noj Mou evn stu,lw| nefe,lhj]» [Înț. 
lui Sir. 24, 4, LXX]. Căci Aceasta este Însăși Înțelepciu- 
nea, despre Care Psalmistul spunea, că «toate în[tru] 
Înțelepciune [Sofi,a|] le-a făcut» [Ps. 103, 24, LXX], în 
fața Căreia tot genunchiul se pleacă și pe Care toată 
limba O mărturisește.  

Și, cu adevărat, [Aceasta] este fundamentul tutu- 
ror lucrurilor [conditor omnium rerum], pe care 
Aceasta le-a creat în tăria poruncii [Sale], stabilindu-le 
[pe toate] în măreția [Sa]. Și, după cum Ea ne-a învățat, 
cunoașterea [celor dumnezeiești se dobândește] prin 
curăția inimii trupului nostru.  

Acesta [Dumnezeu Tatăl] este începutul și sfâr- 
șitul [principium atque finis], Care [este] în început. 
Acesta este în Fiul, [Care] a creat toate, după cum El 
Însuși a zis: «Eu sunt alfa și omega, începutul și 
sfârșitul» [Apoc. 21, 6], Care înainte de începutul lumii 
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exista în veșnicie. Din Care este Fiul, Care, împreună 
cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, este unul Dumnezeu.   

Iar celor care întreabă acestea trebuie să li se 
răspundă: Eu sunt [Cel care] v-am vorbit de la început 
și Care vă vorbesc vouă. De la Acesta este tot începutul 
și care dintru început s-a făcut. Fiindcă [El] Însuși este 
începutul tuturor făpturilor [omnium creaturarum 
exordium] și sfârșitul [finis] [lor], cât și răscumpărarea 
lumii [redemptio mundi].  

Astfel, Dumnezeu în[tru] Înțelepciune a făcut 
toate. Și când cel plăsmuit [de Dumnezeu] a căzut, în 
Înțelepciune a fost răscumpărat. Înțelepciune a Tată- 
lui, Care este Fiul. Căci Tatăl este în Fiul și Fiul în Tatăl, 
și Duhul Sfânt, prin Care sunt renăscuți toți cei credin- 
cioși, este în Amândoi. Și din acestea se înțelege fără 
dubii faptul că Dumnezeu este și Tatăl și Fiul și Sfântul 
Duh. Dar, deși e diferită persoana Tatălui de a Fiului și 
de a Sfântului Duh, [totuși] una este ființa [Lor], 
aceeași este egalitatea [dintre Ele], una este măreția și 
puterea [Lor], una este veșnicia și desăvârșirea [Lor], 
cinstea și lauda [Lor]. Slava [Lor] este una și la fel și 
Împărăția și bucuria, una este imensitatea, cât și slava 
și nemurirea [Lor]49.  

Astfel să credem această Treime și să O mărtu- 
risim fără îndoieli, mărturisind o dumnezeire și o 
singură ființă. Căci una mărturisesc și eu, pe aceasta pe 
care o mărturisesc și care este viața pe care au mărtu- 
risit-o Sfinții”50.  

Iar cei care îl ascultau, cu ochii în lacrimi, au spus: 
„[Așa] credem, mărturisim, adorăm, lăudăm, binecu- 
vântăm [și noi]!”51.  

                                           
49 Ibidem.  
50 Idem, p. 688-689.  
51 Idem, p. 689.  
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Iar Sfântul Rumwoldus [Sanctus Rumwoldus], cu 
față veselă [hilari vultu] și cu voce tare [sonora voce], a 
continuat să le spună lor:  

„Ascultați, fraților în Hristos și consângeni, care 
pe Sfânta Treime trebuie să O mărturisiți și a Cărei 
unitate, în mod ferm, în inima pieptului vostru trebuie 
să o aveți, că Tatăl și Fiul și Sfântul Duh este unul 
Dumnezeu, față de Care trebuie să fim credincioși!    

De aceea, astăzi [nunc] vă învăț acest rod, pe care 
trebuie să îl dați repede [și] cu vrednicie, [rodul] 
pocăinței. Iar dacă păcatul este în voi, trebuie să ieșiți 
de sub rana lui prin medicamentul ceresc [coelesti 
medicamine] [al pocăinței]. Căci Dumnezeu nu vrea 
moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu [Iez. 
33, 11]. Căci aceasta s-a spus despre păcătos prin Profet: 
«Părăsește răul și fă binele, caută pacea și o urmează 
pe ea!» [Ps. 33, 15, LXX]. Și iarăși: «Încetați a păcătui!».  

Căci pocăința este ștergere a păcatului săvârșit, 
alungarea [lui] întotdeauna prin fapte bune, păstrare a 
păcii celei adevărate dăruite de Dumnezeu și cea mai 
apropiată cercetare a celui care urmează toate nevoin- 
țele care ni se cer.  

Căci puțin va fi nevoie pentru a păcătui. Dar ca să 
renunțăm la păcat nu sunt de ajuns numai posturile și 
rugăciunile și milosteniile, ci și să nu mai lucrăm [cele] 
rele. Căci în spatele pocăinței trebuie să lucrăm și drep- 
tatea. De aceea, aceasta [pocăința] și cealaltă [drepta- 
tea] nu trebuie să lipsească, dacă nu vrem să ne lepă- 
dăm de poruncile [mandata] și de îndreptările lui 
Hristos [justificationes Christi], [primite] prin taina 
credinței, pe care le-am făgăduit [a le împlini] la Botez.  

[Adică să nu fim] ca acei bogați, care se îmbracă 
în purpură și în vison și petrec în mod strălucit în 
fiecare zi. Să nu îl acuzăm [și] să îl dăm judecății  pe cel 
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păcătos, ci, mai degrabă, pe cel sărac să nu îl scoatem 
de la slujirea iubirii.  

Așadar, fraților, să ne grăbim împreună spre 
aceasta, să alergăm! [Căci] aici este înțelepciunea care 
se dă prin apă și din aceasta veți bea ca să vă curățiți 
necurăția inimii voastre. [Iar] Hristos, Dumnezeul și 
Domnul [nostru], ca un Doctor dorește  necontenit să 
fie milostiv față de sufletele și trupurile [noastre]. Ca, 
[plecând] gâturile voastre spre umilință, să vă supu- 
neți, slujind poruncile Lui cu conștiință luminoasă 
[nitida conscientia] și din toată inima, dorind [aceasta] 
cu toată tăria. Și la Biserică în tot timpul să vă întreceți, 
multe rugăciuni să-I aduceți înaintea Sa, prinoasele 
voastre să I le oferiți fără înșelăciune, iar preoții să 
cinstească învățătura Evangheliilor [doctrinam Evan- 
geliorum]. Căci prin aceasta se va arăta harul și veți 
aduce slujire cu veselie.  

[Însă] toți creștinii, într-un fel anume, trebuie să 
cunoască amărăciunea, și unul altuia voi să doriți, mai 
dinainte, să dați celuilalt cinste și să nu-i doriți 
moartea, să nu îl vorbiți de rău, nici să acuzați pe 
cineva, nici să-l alungați pe aproapele [vostru], nici 
prin înșelăciune sau curse să nu puneți piedică picioa- 
relor lui, nici prin furt și nici prin mărturie mincinoasă, 
nici prin blasfemii și nici prin batjocorirea celor simpli, 
ci în toate faptele bune să umblați, ca pe Dumnezeu 
Atotputernicul, fie în belșug, fie la necaz, în tot timpul 
să Îl lăudați”52.    

Și după această predică cutremurătoare, profund 
teologică și plină de experiență mistică, Sfântul Prunc  
Rumwold și-a prevestit adormirea sa.  

Și le-a spus: „Iată, eu merg pe calea tuturor 
trupurilor: căci nu îmi este mie îngăduit a viețui în 
acest trup muritor decât până la acea oră în care am 
                                           

52 Ibidem.  
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fost născut! După trecerea mea, eu vreau să fiu, timp 
de un an, în locul în care m-am născut, după care să fiu 
pus în Braccalea pentru doi ani. După ce s-au terminat 
cei trei ani, să fie puse oasele mele, spre odihnă, în 
locul care se cheamă Bucchingham pentru totdeau- 
na”53.  

Iar locul în care s-a născut a fost Suttunus, locul 
al doilea a fost Braccalea, iar al treilea, unde s-au pus 
Sfintele sale Moaște, a fost Bucchingaham54.  

Așadar, după trei zile, așa cum prezisese Sfântul 
Rumwold, în ziua a 3-a a lunii noiembrie, el și-a dat 
sufletul său în mâinile Sfinților Îngeri55. Iar toate 
evenimentele descrise de Viața sa s-au petrecut în 
prima zi de viață, despre a doua zi nu știm nimic, iar în 
a treia s-a petrecut adormirea sa.   

Și el a fost îngropat, pentru un an, la King’s 
Sutton, pentru doi ani în Brackley și, pentru tot- 
deauna, în Buckingham56.  

După moartea Preotului Eadwaldus, Sfintele sale 
Moaște au fost mutate în Brackley de către Preotul 
Widerinus.  

După trei ani, același Preot Widerinus le-a mutat 
în Buckingham.  

Și aici s-au petrecut multe minuni în viața celor 
care au cerut rugăciunile Sfântului Rumwold. Căci 
oameni orbi au început să vadă, șchiopi au început să 
meargă și oameni, care erau bolnavi de multe boli, s-
au vindecat57. În Buckingham se păstrează locul unde 

                                           
53 Ibidem.  
54 Idem, p. 690.  
55 Ibidem.  
56 Rodney Shirley, St Rumbold of Buckingham, cf.  
http://www.buckingham.ac.uk/about/history/rumbold. 
57 Acta Sanctorum Novembris, op. cit., p. 690.  
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a fost înmormântat Sfântul Prunc Rumwold și din care 
a izvorât un izvor minunat58:  

 

 
 
Acest loc apare pe harta lui John Speed, din 1610, 

care e prima hartă a orașului Buckingham59:  
 

 

                                           
58 Imagine preluată de aici:   
https://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Rumbold's_well_-

_geograph.org.uk_-_423381.jpg.   
59 Rodney Shirley, St Rumbold of Buckingham, cf.  

http://www.buckingham.ac.uk/about/history/rumbold.  
Imaginea hărții am preluat-o de aici:  

http://www.buckingham.ac.uk/wp-
content/uploads/2011/10/speed-buckingham.jpg.  
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În 1623 s-a construit o casă peste acel loc60, ruinele 
(prezentate în fotografia de deasupra) păstrându-se 
până azi.  

Sfântul Rumwold s-a născut pe 1 noiembrie și a 
adormit pe 3 noiembrie.  

Pomenirea sa în ziua de 3 noiembrie este 
autentificată de vechile calendare englezești din Lon- 
dra61.  

Iar Vita S. Rumwoldi, viața sa, a fost copiată la 
Worcester62, un alt oraș al Angliei de azi63.   

Thomas Westall, în 1525, a dat mărturie despre 
faptul că exista un altar închinat Sfântului Rumwold în 
Biserica parohială de la King’s Sutton, care avea hramul 
Sfinții Apostoli Petros și Pavlos64.  

Pelerinajele la Buckingham, la mormântul său, au 
încetat după demonica și falsa „reformă” protestantă, 
care nu a însemnat nicidecum „o întoarcere” la Biserica 
veche, ci desfigurarea completă a realității eclesiale, iar 
mormântul său a fost demolat, atunci când vechea 
Biserică de la Buckingham s-a ruinat în 1776.  

Din păcate nu a fost transferat nimic, din vechea 
Biserică, în Biserica de azi de la Castle Hill65. Recent s-

                                           
60 Rodney Shirley, St Rumbold of Buckingham, cf.  
http://www.buckingham.ac.uk/about/history/rumbold. 
61 Three Eleventh-Century Anglo-Latin Saint’s Lives: Vita 

S. Birini, Vita et Miracula S. Kenelmi, Vita S. Rumwoldi, op. cit., 
p. cxl-cxli.  

62 Idem, p. cxli.  
63 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Worcester.  
64 Three Eleventh-Century Anglo-Latin Saint’s Lives: Vita 

S. Birini, Vita et Miracula S. Kenelmi, Vita S. Rumwoldi, op. cit., 
p. cxliv.  

65 Rodney Shirley, St Rumbold of Buckingham, cf.  
http://www.buckingham.ac.uk/about/history/rumbold. 
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a așezat aici această placă memorială66: „Lângă acest 
loc, în interiorul vechii Biserici din Buckingham, au 
fost mormântul și racla Sfântului Prunc Rumbold, care 
a trăit și a murit în jurul anului 650 d. Hr.”. 

 

 
 
Numele Sfântului Rumwold cunoaște mai multe 

forme: „Rumoalde, Rumwald, Runwald, Rumbald, 
Rumbold, Romwold, Rombout”67. Însă „Rumbold este 
cel mai cunoscut nume folosit azi, pentru că [unele] 
străzi din [orașele] Buckingham și Lincoln se numesc 
în acest fel”68.  

Iar Sfântul Rumwold e pomenit pe 3 noiembrie, 
în ziua adormirii sale, și pe 28 august, la mutarea 
Sfintelor sale Moaște. Mutarea din 28 august 663, de la 
Kings’ Sutton la Brackley69.  

Tocmai în anul 2000 s-a scris o slujbă ortodoxă 
Sfântului Rumwold70. Ea a fost scrisă de către Rum- 

                                           
66 Preluată de aici:  http://www.buckingham.ac.uk/wp-

content/uploads/2011/10/rumboldmemorial300b225.jpg.  
67 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Rumwold_of_Buckingha

m.  
68 Ibidem.  
69 A se vedea:  
http://www.handleychurch.org.uk/historical/historical_

st_rumbolds.html.  
70 Idem:   
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wold Leigh, iar în locația unde este slujba Sfântului nu 
există nicio lămurire despre autor71.  

Însă în cele ce urmează voi traduce și adapta 
slujba Sfântului, care are următorul titlu: The 3rd Day 
of the Month of November, Commemoration of the Holy 
Infant Rumwold [A treia zi a lunii lui noiembrie, 
Pomenirea Sfântului Prunc Rumwold].   

 
Vecernia Mică 

 
La Doamne, strigat-am…se pun 4 stihiri pe glasul al 4-lea.  

 
Curajos și slăvit ca numele tău ai fost și nobil ca 

neamul tău, Sfinte Rumwold, cel care ai arătat har în 
faptele tale mai presus de cuprinderea omenească. 
Roagă-te dar pentru noi, ca de asemenea să primim 
acest har începând de acum și până la sfârșitul vieții 
noastre!   

 
Ai fost născut să fii rege, dar te-ai unit cu singurul 

Împărat. Și El ți-a arătat slava Lui, care îi face pe toți 
regii de rușine. [De aceea], Sfinte Rumwold, roagă-te, 
ca și noi să fim găsiți vrednici de Împărăția [Lui, a Îm- 
păratului celui dumnezeiesc]!  

 
O, minune a minunilor! [Căci] laudă desăvârșită a 

ieșit din gura pruncilor și a celor ce sug. O, minune a 
minunilor! [Căci] Duhul [Sfânt] a dat vorbire prin 
Pruncul cel născut în mijlocul nostru. O, învățătorul 
tuturor, Sfinte Rumwold, roagă-te [pentru noi], ca să 
fim [umpluți] de curăția ta!  

                                           
https://en.wikipedia.org/wiki/Rumwold_of_Buckingha

m. 
71 Idem:  
http://orthodoxengland.org.uk/serstrum.htm.  
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Împreunând înțelepciunea cu harul lui Dum- 

nezeu, i-ai făcut pe toți neștiutori cu înțelepciunea ta 
care nu este din lumea aceasta, și la cele de sus te-ai 
întors, de unde nicidecum nu te-ai depărtat. O, Sfinte 
Rumwold, roagă-te ca și noi să ne întoarcem la nevi- 
novăția cu care ne-am născut!  

 
Slavă…Și acum… 

 
Născând mântuirea noastră, Prea Curată, ne 

rugăm ție, ca pentru fiii tăi să te rogi [pururea] și să ne 
duci pe noi la Fiul Tău și la măsura vârstei deplinătății 
Sale celei duhovnicești, învățându-ne să ne bucurăm 
întru Preaînaltul [Dumnezeu], prin frumusețea milos- 
tivirii [Sale] celei dumnezeiești.  

 
Stihoavna pe glas 8:  
 

Fiind Prunc, tu ai vorbit cu îndrăzneală celor 
credincioși despre slava lui Dumnezeu și i-ai învățat pe 
ei să se lepede de slava lor. [Căci] ne învățăm prin 
mărturisirea ta, [Sfinte Rumwold], să Îl mărturisim și 
noi pe Mântuitorul Hristos, [pe Mântuitorul sufletelor 
noastre].   

 
Stih:  Domnul îi păzește pe cei credincioși, El îi va primi 

pe orfan și pe văduvă.  

 
Fiind împodobit cu cunoaștere desăvârșită, [Sfin- 

te Rumwold], dar [pe care nu ai primit-o] din lumea 
aceasta, tu ne-ai arătat că pe aceasta se cuvine să o aibă 
omul. [Și fiind] înțelept mai presus de anii tăi, ne-ai 
învățat pe noi că curăția este înțelepciune.  
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Stih: Domnul îi îndreaptă pe cei căzuți, Domnul îi 
iubește pe cei Drepți.  

 
Ceea ce ochii nu pot vedea și ceea ce mintea nu 

poate cuprinde, deopotrivă în tine s-au văzut și s-au 
cuprins, [Sfinte] Rumwold. Învață-ne [dar] [și pe noi, 
prin sfintele tale rugăciuni], că toate darurile [vieții] 
noastre își găsesc împlinirea lor în Domnul!   

 
Slavă…Și acum…  
 

Către tine, Maica tuturor, strigăm noi, [păcă- 
toșii], cei care, din cauza necredinței noastre, am 
părăsit încrederea în tine de dragul celor deșarte. Însă 
tu [iartă-ne pe noi, cei greșiți, și] te roagă neîncetat 
Fiului tău, să ne învrednicească milostivirii Sale!  

 
Troparul, glas 4:  

Mare este mărturisirea ta, o, Sfântule Prunc, și 
mare este, asemenea uimirii noastre, lauda noastră 
adusă ție! Slăvită este rostirea ta, dătătorule de 
înțelepciune, și [prea]slăvit este Duhul prin Care 
înțelepciunea ta s-a pogorât până la noi. [De aceea,] 
Sfinte Rumwold, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să 
mântuie sufletele noastre, pentru că El Însuși le-a 
făcut!    

 
Vecernia Mare  

 
La Doamne, strigat-am…se pun 8 stihiri pe glasul al 4-lea:   
 

[Sfinte] Rumwold, [cel care ai fost] mărturie 
[witness] [vie] a puterii celui Preaînalt, ai fost trimis 
[de El] pe pământ ca să ne arăți slava Sa. [De aceea], 
roagă-te Domnului [nostru] Iisus Hristos, Dumne- 
zeului nostru, căci El poate să ne dăruie harul de a ne 
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cunoaște pe noi înșine, Cel ce ți-a dăruit ție îndrăz- 
neală [dumnezeiască] și slavă! Pentru ca noi, cunos- 
când [darurile Sale cele mari], să urmăm [cu credință 
mărturisirii] tale.  

 
[Sfinte] Rumwold, [făcându-te] îndrăzneală [și] 

slavă a creației [lui Dumnezeu], ai rostit, tu, cel neîn- 
vățat, cuvinte mai presus de cuvinte. [Pe când] noi ne 
afundăm în rușinea noastră [cea mare], care se naște 
din nedorința de a rupe legăturile minții noastre cu 
Iadul. [Însă tu ești] vestitorul celor cu putință, [și de 
aceea], dă-ne nouă să te cunoaștem pe tine [prin rugă- 
ciunile tale cele bineplăcute către Domnul!].  

 
Muți de uimire au fost părinții tăi la nașterea ta și 

răniți de uimire au fost preoții la Botezul tău, [Sfinte 
Rumwold]. [De aceea,] dă-ne și nouă să cunoaștem 
sălășluirea în noi a harului lui Dumnezeu și alt scop în 
lume în afară de acesta să nu avem!  

 
Scurte au fost [viața] și slujirea ta [pe pământ, 

Sfinte Rumwold], dar au întrecut toată înțelegerea 
[noastră]. Căci plinindu-ți slujirea ta în mod desă- 
vârșit, nu a mai fost nevoie să rămâi [pe pământ], [dar] 
asemenea [cu viața ta ne-ai învățat] să fie și începutul 
și sfârșitul [vieții noastre]. [De aceea,] roagă-te pentru 
noi, Sfinte Rumwold, ca [și] mărturia noastră să fie de- 
plină!  

 

Căci ceea ce noi vedem ca în oglindă, tu vezi față 
către față. Iar pe cele pe care inimile celor credincioși 
le doresc, tu ni le-ai dezvăluit, Sfinte Rumwold. Ajută-
ne dar și nouă să creștem până la măsura prunciei tale!  
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 Asemenea Mântuitorului nostru te-ai arătat a 
treia zi, la despărțirea de viața [aceasta], călcând peste 
blestemul omului[, care este moartea, și moștenind] 
viața cea de sus. Satură-ne și pe noi, [Sfinte al lui Dum- 
nezeu], din același Duh al adevărului, căci nu poate fi 
depășită această viață deșartă în alt fel!  

 
Niciun om care a înțeles slava ta, [Sfinte] Rum- 

wold, nu poate să rămână la fel, căci toată mintea se 
arată lipsită de înțelegere [în fața ta] și toată mândria 
noastră este arătată tuturor ca deșertăciune. [Dar] prin 
slava mărturisirii tale celei îndrăznețe ne pregătești și 
nouă loc, celor care te mărturisim pe tine.  

 
Niciun cuvânt nu poate spune măreția [dum- 

nezeiască], care a întrecut tot neamul omenesc, [când 
au văzut] un Prunc slab și abia-născut că nu are nevoie 
de nimic. [Dar noi], cei slabi și neputincioși, [Sfinte 
Rumwold,] ne rugăm ție ca să ne dai să înțelegem slava 
[Lui], pentru care noi, ca și tine, am fost născuți! 

 
Slavă…, pe glasul 1:  

 
Cât de necercetate sunt căile Tale, Doamne! 

[Căci] din gura pruncilor și a celor ce sug Tu ai primit 
laudă. Dă-ne și nouă acum ca desăvârșită să fie lauda 
noastră pentru Sfântul Tău Prunc, Rumwold, cel care a 
mărturisit adevărul [Tău], deși era Prunc, ca un om 
desăvârșit!  

 
Și acum…, al Născătoarei de Dumnezeu, pe glasul al 4-

lea:  

 
Cea cu totul lăudată, Maica lui Dumnezeu, spală 

necurăția din inimile noastre cele păcătoase și rănile și 
vătămările pe care ni le-au produs patimile, curățește 
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și întărește rătăcirile minții noastre, căci spre noi, robii 
tăi cei nenorociți și netrebnici, poți să îți arăți marea ta 
putere și milostivire. 

 
Vohodul, Lumină lină…, prochimenul zilei. După care 

avem 3 paremii: Is. 29, 9-24; I Cron. 16, 7-36 și Deut. 11, 1-12.  
 
La Litie, pe glasul al 6-lea:  
 

Tu, [Sfinte al lui Dumnezeu], ai trăit cu totul în 
Hristos și ai arătat tuturor care este înțelesul vieții tale: 
că tot ceea ce este cu neputință la om, e cu putință 
numai împreună cu Dumnezeu. Arată-ne dar nebunia 
iubirii noastre pentru slăbiciunile pe care le avem și dă-
ne nouă, prin harul tău, să ne biruim patimile!  

 
Slavă…  

 
Curajos ai fost în mărturisirea ta, cel ce te-ai 

arătat a fi cu totul bărbătos, și [ai fost] slăvit în vorbirea 
ta atunci când, abia fiind născut, tu ai rămas așa cum 
ai fost făcut, deși noi putem deveni mereu alții.   

 
Și acum…  

 
Ca o Maică te-ai bucurat când ai dăruit viață, dar 

ca Maica Celui Preaînalt te-ai bucurat de [nașterea] 
Mântuitorului [vieții noastre]. Roagă-te dar pentru noi 
unuia Dumnezeu, ca să viețuim cum se cuvine, aseme- 
nea ție, [Stăpână]!  

 
La stihoavnă, pe glasul al 8-lea:  

 
Să mărturisim cu toții, cu îndrăzneală, slava 

sfințeniei tale, a celui născut din nou în Hristos, și care 
ai fost ridicat prin aceasta la viața cea desăvârșită, o, 
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Sfinte Rumwold, Mărturisitorule, ca să ne înnoiești pe 
noi și acum și veșnic.  

 
Stih:  Domnul îi păzește pe cei credincioși, El îi va primi 

pe orfan și pe văduvă.  
 

Tu ai schimbat stăruințele egoiste ale pruncilor 
[the selfish pleadings of babes] prin minunata mărtu- 
risire a credinței noastre celei mântuitoare [the won- 
drous confession of our saving faith]. Iar tu, cel care ai 
schimbat lumea din jurul tău, [Sfinte] Rumwold, 
întoarce și inimile noastre pământești [spre Domnul] 
mai înainte de sfârșit! 

 
Stih: Domnul îi îndreptează pe cei căzuți, Domnul îi 

iubește pe cei Drepți. 

 
Pentru ca să împlinești cele mai mari țeluri ale 

vieții noastre, tu ai venit și ne-ai răspuns la întrebări pe 
care niciodată nu ni le-am fi pus. Căci este al nostru a 
primi și al dragostei tale este a dărui.  

 
Slavă… 

 
Ca o nouă făptură tu ai venit, ca o nouă făptură în 

întregime vie, [Sfinte Rumwold]. Pe când noi am zdro- 
bit curăția cu curiozitatea [noastră cea deșartă]. Însă 
eliberează-ne pe noi [de patimi] prin viața ta [cea 
sfântă], Mărturisitorule al lui Hristos, [prin Cel care 
este] viața noastră! 

 
Și acum…  
 

Tu L-ai mărturisit pe Fiul tău ca Dumnezeu, de 
Dumnezeu Născătoare, cu o dragoste mai presus de 
toate iubirile cele pământești. O, Preacurată Maică a 
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lui Dumnezeu, bucură-te, căci întru tine noi ne-am pus 
nădejdea!  

 
Troparul, pe glasul al 4-lea:  

 
Mare este mărturisirea ta, o, Sfântule Prunc, și 

mare este, asemenea uimirii noastre, lauda noastră 
adusă ție! Slăvită este rostirea ta, dătătorule de înțe- 
lepciune, și [prea]slăvit este Duhul prin Care înțelep- 
ciunea ta s-a pogorât până la noi. [De aceea,] Sfinte 
Rumwold, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mân- 
tuiască sufletele noastre, pentru că El Însuși le-a făcut!    

 
Utrenia 

 
La Dumnezeu este Domnul…se cântă troparul Sfântului 

de două ori, Slavă… Și acum…, și a Născătoarei în același glas. 
După prima catismă din Psaltire, se cântă cântarea aceasta pe 
glasul al 4-lea:  

 
Te-ai odihnit cu Drepții, o, minunatule Sfânt [al 

lui Dumnezeu], a căror nepătimașă înțelepciune nu are 
alt scop decât pe Hristos. Și având strălucire mai presus 
decât toți fiii oamenilor, tu strălucești veșnic, ca o stea, 
în Împărăția lui Dumnezeu. Fie dar ca slava faptelor 
tale, cele mai mari decât ale oamenilor, [Sfinte] Rum- 
wold, să strălucească cu mare îndrăzneală și prin viețile 
noastre!  

 
Slavă…Și acum…, a Născătoarei, pe același glas:  
 

Curată, fără pată și Fecioară a Mirelui [tău],  care 
singură ai născut, în timp, pe Fiul Cel veșnic și pe 
Cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu Sfinții Apostoli, 
cu Mucenicii, cu Profeții și cu Cuvioșii, rugați-L pe El 
să ne dăruiască nouă iertare și mare milă!  
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După a doua catismă din Psaltire, se cântă cântarea 
aceasta pe glasul al 4-lea:  

 

După cum cămila nu poate trece prin urechile 
acului, tot la fel și cuvântul lui Dumnezeu nu poate 
vorbi prin buzele unui prunc. Însă mântuirea este cu 
putință cu Dumnezeu și numai cu El, încât harul care 
a fost în tine, ne-a arătat nouă căile ultimei înțelep- 
ciuni. [Căci] trupul stricăcios este transfigurat prin 
slava Lui, [Sfinte] Rumwold, și toți oamenii sunt slăviți 
prin minunea vieții tale.  

 
Slavă…Și acum…, apoi a Născătoarei:   

 
Preacurată Fecioară, ceea ce singură L-ai purtat 

pe Făcătorul [tău], Care singur a împodobit umani- 
tatea cu nașterea ta, izbăvește-ne pe noi de cursele cele 
înșelătoare ale lui Belial, întărește-ne pe noi pe piatra 
iubirii pentru Hristos și roagă-te Lui [neîncetat], Celui 
ce S-a întrupat din tine, [Fecioară și Maică].  

 
Mărimurile Sfântului:  

 
Te mărim pe tine, [Sfinte] Rumwold, și minunea 

celor trei zile ale vieții tale, și cinstim sfântă pomenirea 
ta. De aceea, roagă-te pentru noi Domnului nostru 
Iisus Hristos și Dumnezeului nostru, [ca să se mân- 
tuiască sufletele noastre]!  

 
Ps. 67. 12: Domnul va da glas cu putere multă celor 

care aduc vestiri bune.  
 
Cântare pe glasul al 4-lea:  
 

Ca un far al slavei [a beacon of the glory] care pe 
oameni îi poate străluci, ca un Prunc cu toată îndrăz- 
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neala [te-ai arătat] și după ce te-ai ridicat din nou, 
după trei zile, ai strălucit din ceruri și luminezi acest 
pământ înnoptat. Din această viață [ai trecut] la viața 
[cea veșnică] și ți-ai săvârșit călătoria ta de aici, [ur- 
mând] Calea, Adevărul și Viața, [pe Domnul] întregii 
umanității.  

 
Slavă…Și acum…, apoi a Născătoarei:   
 

Cerul și pământul sunt pline de slava ta, Curată și 
Preanevinovată Maică a tuturor. [De aceea], roagă-te 
pentru noi Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca 
Lumina care luminează pe toți oamenii, să ne lumi- 
neze și pe noi, cei care contemplăm slava ta cea mai 
presus de toate!  

 
Primul antifon, pe glasul al 4-lea: Din tinerețile mele… 

 
După care prochimenul, pe glasul al 7-lea: Cinstită este 

în fața Domnului moartea Sfinților Lui.  
Stihul: Ce voi răsplăti Domnul pentru toate câte 

mi-a dat mie?  
 
Evanghelia: In. 14, 8-17. Apoi Ps. 50, după care stihira glas 

6:  
 

Minunea vorbirii Pruncului, umplut cu toată în-
țelepciunea cea de sus, risipește închipuirea celor mân- 
dri și înalță credința Drepților. De aceea îți cântăm ție, 
[Sfinte] Rumwold, ca cel ce ești om desăvârșit sub slă- 
biciunea cea pruncească.  

 
 

Canonul,  
pe glasul al 6-lea.   
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Stih: [Sfinte] Rumwold, cel al harului celui desă- 
vârșit, [pe tine] te lăudăm!  

 
Cântarea întâi 

 
Irmosul:  

Când Israil a trecut cu piciorul marea ca pe uscat, 
văzându-i pe ei urmăritorul faraon s-a înecat. [Iar] ei 
au strigat: Să cântăm lui Dumnezeu cântare de biru- 
ință!  

[Sfinte] Rumwold, uimirea Îngerilor și a oame- 
nilor, îndrăznețule întru slava ta și dăruitorule de har, 
pe tine te lăudăm și te slăvim, noi, cei ce suntem pe 
acest pământ și privim la a ta întreagă și neclintită măr- 
turisire, pentru ca să cunoaștem și noi slava lui Dum- 
nezeu.  

Ridicat fiind la cele de sus prin slava Celui 
Preaînalt, tu, cel născut ca om și ca prunc te-ai arătat 
având înțelepciunea cea de mulți ani, pe care ne-a 
arătat-o prin tine Hristos, Cel singur atotputernic. O, 
Sfinte Rumwold, bucuria Drepților, învață-ne pe noi 
înțelesul numelui Pruncului lui Dumnezeu!   

Slavă… 

Mai mult decât poate un Prunc nou-născut sau 
cel mai înțelept dintre cei înțelepți în înțelepciunea cea 
lumească, cuvintele au purces din buzele tale purtă- 
toare de har, [Sfinte Rumwold], și au vestit că omul 
poate fi mereu altul, deși rămâne om, prin harul Celui 
atotputernic, al atotînțeleptului Dumnezeu, prin Care 
totul este cu putință și toate se împlinesc.   

Și acum…  

Te lăudăm pe tine Preacurată Născătoare de 
Dumnezeu, căci noi suntem fiii Fiului tău și fiii Prun- 
cului tău, iar adăpostul și scăparea noastră [tu ești]. 
[De aceea], niciodată nu înceta să te rogi Fiului tău și 
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Dumnezeului nostru, pentru ca toți să se nască din nou 
întru El.  

 
Cântarea a 3-a 

 
 
Irmosul 

Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul 
meu, Care ai înălțat puterea credincioșilor Tăi, Dum- 
nezeule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii 
Tale.  

Purtătorule de har, o, vasul Duhului, prin puterea 
ta ai vestit numele demnității împărătești, la care toți 
oamenii sunt chemați. Iar tu, ca unul ce ești de viță 
împărăteasă prin naștere și prin faptele tale, [Sfinte] 
Rumwold, dă-ne să ne împărtășim și noi de ajutorul 
tău [dumnezeiesc]!  

Luminat [fiind] de strălucirea Domnului Oștirilor 
[cerești], și neștiind altceva decât pe El, ai cerut unirea 
mistică cu El, lucru confirmat de viața ta cea plină de 
har, Sfinte Rumwold. [De aceea,], prin lumina vieții 
Duhului [Sfânt], dă-ne și nouă să trăim în noi înșine 
adevărul Cuvântului [dumnezeiesc].  

Slavă… 

Cerând Botezul în apa cea vie, cu valurile cuvin- 
telor harului n-ai fi putut vorbi, dacă nu ți-ar fi fost dat 
ție de la Dumnezeu. Căci ai arătat nouă viața în Duhul 
[Sfânt], pentru că ai trăi în trup, dar mai presus de 
lume. [De aceea, Sfinte] Rumwold, îmbrăcându-te în 
trupul pruncului, ai arătat deșarte închipuirile noastre 
[cele lumești].   

Și acum…  

Preacurată [Stăpână], slava [tuturor] maicilor și a 
neamului omenesc, luminează prin milostivirea ta 
mințile oamenilor milostivi, pentru noi cei lipsiți de 
înțelegere. Tu, cea care ești stâlpul [a toată] virtutea, 
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Născătoare de Dumnezeu, roagă-te să ne mântuim noi, 
[păcătoșii]!  

Pe glasul al 4-lea:  

Când contemplăm faptele tale, minunatule 
[Prunc], vedem cât de departe suntem de curăția ta și 
de razele slavei tale. Și ne rușinăm de tăria ta dumne- 
zeiască și dorim, noi, netrebnicii, ca durerea să stră- 
pungă inimile noastre. [De aceea, fiind] neajutorați ca 
pruncii înainte de deplinătatea vieții lor, la tine cădem 
[și strigăm], o Sfântule Prunc [al lui Dumnezeu, Sfinte 
Rumwold]: nu ne părăsi din cauza neputințelor noas- 
tre [celor multe și rele]!     

Slavă…Și acum…A Născătoarei:  

Maică mai presus de toate născătoarele de prunci 
și începutul adevăratei înțelepciuni, venim către tine, 
Născătoare de Dumnezeu, ca să ne mângâi și să ne 
povățuiești, căci [numai] prin rugăciunile tale către 
Fiul tău, noi, păcătoșii [și smeriții], putem să creștem 
în dreptate și în înțelepciune.  

 
 

Cântarea a 4-a  
 

 
Irmosul:  

Hristos este tăria mea, Dumnezeul meu și Domnul 
meu, cântă dumnezeiește Sfânta Biserică, strigând cu 
inimă curată și slujind prăznuirile ei întru Domnul.  

S-au înfricoșat ascultătorii tăi de slava ta și s-au 
minunat de îndrăzneala pe care ai avut-o, purtătorule 
de har, [Sfinte Rumwold]. Muți au stat în fața înțelep- 
ciunii tale și ascultători înaintea măreției tale, dorin- 
țele tale ei împlinindu-le. Iar noi, ca unii prea mici 
[stând] înaintea ta, Pruncule [al lui Dumnezeu], ne pu- 
nem încrederea în Dumnezeu și ne arătăm slăbiciunea 
noastră.   
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Veniți [cu toții], ca să înțelegem că omul în Hris- 
tos poate fi om mai presus de om! Veniți ca să cunoaș- 
tem că prin vărsarea tuturor [patimilor] noastre vom 
descoperi [în noi] Împărăția cea dintâi! Căci te slăvim 
pe tine, [Sfinte] Rumwold, lumina adevăratei înțelep- 
ciuni, cel mare în pruncia ta și luminos prin voința ta.  

Slavă…  
[Sfinte] Rumwold, Mărturisitorule al [dreptei]-

credințe, întru tine noi cinstim învingerea patimilor. 
Căci călcând în picioare stricăciunea omenească tu ai 
adus copitele de foc ale harului în blândețea [the fiery 
hooves of grace in the gentleness] pruncilor. [Dar] 
neputând să înțelegem cu mințile și inimile noastre 
pătimașe [întreagă viața ta], noi învățăm [de la tine] să 
recunoaștem măreția și dragostea [cea dumnezeiască].  

Și acum…  

Nimeni nu poate întrece sfatul tău pe care l-ai dat 
în Cana, Preacurată, când le-ai spus slujitorilor [de la 
nuntă] ca să facă tot ce le va spune Mântuitorul [lumii]. 
Și lucrând în deplină ascultare tot ceea ce era cu 
dreptate, de aceea noi te cinstim pe tine, Fecioară, ca 
pe Maica Dumnezeului nostru și [plină] de desăvârși- 
rea a toată dragostea.   

 
 

Cântarea a 5-a  
 
 
Irmosul:  

Luminează cu lumina Ta cea dumnezeiască, 
Dumnezeule, sufletele celor care cu dragoste mâne- 
că72 rugându-se către Tine! Ca să Te cunoască pe Tine, 
Cuvântul lui Dumnezeu, ca pe adevăratul Dumnezeu, 
Care ne-a scos pe noi din întunericul păcatului.  

                                           
72 A mâneca = a se scula foarte devreme.  
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Înfășurat în giulgiuri73, după cum a fost Mântui- 
torul [pus în mormânt], tu te-ai pogorât în baia nașterii 
din nou și te-ai unit pe tine cu Cel iubit de tine. O, 
[Sfinte] Rumwold, confratele nostru și cetățeanule [al 
Împărăției] lui Dumnezeu, dă-ne nouă să ne asemă- 
năm ție [întru toate]!  

Ridicat ai fost la înălțimile [cele cerești] de Spri- 
jinitorul tău, și ne ridici pe toți, până la cel mai slab 
dintre cei credincioși, [cu rugăciunile tale către Dom- 
nul, o, Sfinte] Rumwold. [De aceea], roagă-te ca să ne 
învrednicim și noi de mila Domnului!   

Slavă… 

Cel mai nelumesc dintre muritori [te-ai arătat 
Sfinte Rumwold], deși ești învățătorul nostru. Iar păti- 
mașele noastre suflete te contemplă pe tine, care ai 
plecat de aici imediat după ce ai primit Sfântul Botez. 
Cel care știi neputințele noastre, ajută-ne nouă ca să ne 
împărtășim și noi de slava ta!  

Și acum…   

Preacurată Maică a Mântuitorului [Hristos], care 
ai primit viața ta de la Fiul tău, la fel ca noi, roagă-te 
pentru noi ca să înțelegem cum Duhul Se pogoară în 
apele Botezului peste toți oamenii, ca una care ești 
plină de har și de dragoste și ești exemplul desăvârșit 
al oamenilor! 

 
 

Cântarea a 6-a  
 
Irmosul:  

Marea vieții văzând-o înălțându-se de potopul 
ispitelor, la cerul Tău cel lin alerg și strig către Tine: 
din stricăciune ridică-mă, mult Milostive! 

                                           
73 Scutecele asemănate cu giulgiurile morții. Lucru care se 

observă și în Icoana Nașterii Domnului.  
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În fața îndrăzneței tale mărturisiri, a credinței 
noastre celei mântuitoare, suntem copleșiți și încur- 
cați [, Sfinte al lui Dumnezeu,] căci și cei care au văzut-
o au înțeles neputințele lor și în fața minunii tale nu au 
încercat să ispitească credința lor în Dumnezeu. [De 
aceea, Sfinte] Rumwold, veselindu-te în ceruri, bucură 
și pământul!  

Tot adevărul oamenilor a fost descoperit întru 
tine, [Sfinte Rumwold], căci tu nu ai învățat lucrurile 
pentru ca să vii la împlinirea cu fapta a toată cunoaș- 
terea pe care ai avut-o. O, dumnezeiescule Prunc, 
învață-ne și pe noi bucuria darurilor lui Dumnezeu!  

Slavă… 

Mărturisești veșnic pe Domnul în ceruri, [Sfinte 
Rumwold], căci tu continui pentru veșnicie ceea ce ai 
început aici, pe pământ. Și prin aceasta ne arăți că nu 
există o altă veșnicie decât aceea a celor uniți cu 
Domnul în cuvânt și în faptă. O, Sfinte Prunc al fru- 
museții celei curate [of pristine beauty], ajută-ne, 
pentru Dumnezeul nostru, să ne facem cu totul simple 
viețile noastre!   

Și acum… 

Bună păstoriță [good shepherdess] a credincio- 
șilor celor care Îl cunosc pe Fiul tău, fă ca prin 
mijlocirea ta noi să învingem păcatul în noi înșine 
rămânând în adevărul Domnului!  

 
Condacul, pe glasul al 2-lea:  
 

Cele trei zile ale vieții tale au fost viață din belșug, 
cel ce te-ai născut cu mărturisirea credinței pe buzele 
tale, și după neîncetata mărturisire a acestei credințe, 
prin cuvinte și prin fapte, te-ai înălțat la Tatăl [Cel 
ceresc]. O, Sfinte Rumwold, preaminunatule Prunc, 
roagă-te pentru noi, cei care te lăudăm pe tine, ca să 
primim [mare] milă!  
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Icosul:  

De ce te minunezi, neamule omenesc, de slava și 
de îndrăzneala care îți aparțin? Ce e cu putință și ce se 
cere de la fiecare om s-a împlinit într-un Prunc de trei 
zile. Ci, mai degrabă, să ne pocăim și să strigăm către 
cel mai plăpând dintre noi, în care s-a arătat tăria celor 
nemuritoare: Bucură-te, omule [al lui Dumnezeu], cel 
care ne-ai chemat pe noi la Împărăția lui Dumnezeu, 
unde adevărații și neșovăitorii slujitori ai Lui pot fi cei 
mai mici și neînvățați! O, Sfinte Rumwold, minunatule 
Prunc, roagă-te pentru noi, cei care te lăudăm pe tine, 
ca să primim [mare] milă!  

 
 

Cântarea a 7-a 

 
 
Irmosul:  

Un Înger a rourat cuptorul Sfinților Tineri [în 
Babilon] dar, din porunca lui Dumnezeu, caldeenii au 
fost mistuiți și tiranul a fost biruit, fapt pentru care ei 
au strigat: Binecuvântat ești Tu, Dumnezeule al părin- 
ților noștri!  

S-a arătat în tine, cel mic după trup, harul cel fără 
de margini al Mântuitorului [lumii], cel care ai cuprins 
în câteva fraze tot ceea ce omul poate cunoaște. Sfinte 
Rumwold, Pruncule [dumnezeiesc], dă-ne și nouă să 
creștem în adevărul cel dumnezeiesc!  

Cei necredincioși, într-o viață îndelungată, au 
căutat lucrurile pe care tu le-ai mărturisit, dar le-au 
căutat în înțelepciunea anilor lor și nu în curăția inimii 
lor. De aceea, [Sfinte] Rumwold, predica ta este înțe- 
leasă numai de cei care au inima lor nepervertită.  

Slavă…  

Mărturisitorule în cuvânt și în faptă și propovă- 
duitorule al preoților și al Sfinților, tu ai arătat că 
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Duhul suflă unde e ascultat și că El poate fi purtat de 
către toți. [De aceea], ajută necredinței noastre, [Sfin- 
te] Rumwold, întărindu-ne în ceea ce toate inimile 
creștine mărturisesc!  

Și acum… 

Toată limba credincioșilor te laudă pe tine, Maica 
lui Dumnezeu, împlinitoarea profeției celei din vechi- 
me, care era peste puterea de înțelegere a oamenilor, 
dar, prin curăția ta, s-a arătat celor Drepți. Cea mai 
vrednică dintre toți, Preacurată, roagă-te Fiului tău să 
ne dăruiască mare milă!  

 
 

Cântarea a 8-a  
 

 
Irmosul:  

Tu ai rourat focul Sfinților cu rouă, Tu jertfa cea 
aprinsă a omului drept [ai binecuvântat-o] cu apa [Ta], 
Hristoase, Cel care faci toate câte voiești și pe Tine Te 
lăudăm în toți vecii.   

Minune a minunilor s-a văzut întru tine, [Sfinte] 
Rumwold, căci ți-ai vestit și imediata ta adormire, cea 
de a treia zi către Domnul, lucru care s-a și făcut. 
Încredințează-ne dar și pe noi ca să cunoaștem că 
trebuie să întoarcem Domnului ceea ce el ne-a dat74!  

Înălțarea [duhovnicească] depășește plângerea la 
plecarea ta din această viață, [Sfinte] Rumwold, căci, 
cu cea mai mare claritate, pentru toți s-a văzut alegerea 
ta [de către Domnul]. [De aceea], dă-ne și nouă să pur- 
tăm pentru toți harul certitudinilor care a strălucit din- 
tru tine!  

Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm 
Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe El întru toți vecii.  

                                           
74 Adică sufletul nostru. Pe el trebuie să îl întoarcem 

Domnului, pentru că de la El l-am primit.  
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Cinstită a fost viața ta, Sfinte [Rumwold], minu- 
nate au fost minunile tale și [prea]minunate tainele 
tale. [Căci fiind] născut după chipul lui Dumnezeu, 
astfel ai trăit și te-ai odihnit întru El. Învață-ne și pe 
noi, [Sfinte] Rumwold, căci nu există nimic [bun] fără 
simplitate și fără slava cea mai presus de toate!  

Și acum…  

Bucură-te, [Prea]sfântă Maică [a lui Dumnezeu], 
căci în chipul [Sfântului] Rumwold, Pruncul, asculta- 
rea a născut din nou rod împărătesc. Vindecă, Mult- 
milostivă [Maică], sufletele care sunt chinuite de în- 
doieli!  

 
Cântarea a 9-a  

 
 
Irmosul:  

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putință 
oamenilor, spre Care nu cutează a căuta Oștile Înge- 
rești, dar, prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor 
Cuvântul întrupat, pe Care slăvindu-L împreună cu 
Oștile Îngerești, pe tine te fericim.  

Conform propriilor tale porunci, atotînțeleptule 
[Prunc] nevinovat, te-ai odihnit și de două ori au fost 
mutate [Sfintele tale Moaște], dovedindu-se prin 
aceasta taina descoperirii tale. Căci tu poți să-i faci pe 
cei neștiutori să înțeleagă, arătându-ne prin acestea 
toate că trebuie să învățăm [cele dumnezeiești] de la 
tine.  

Prin adormirea trupului tău, tu ai arătat că cele cu 
neputință sunt cu putință, datorită apelor vinde- 
cătoare care au țâșnit din mormântul unde tu te odih- 
nești. Căci cei Drepți sunt vii pururea și ei pot face 
minuni fără încetare.  

Slavă…  
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Căutătorii de povești, care fug de adevăr, nu 
zăbovesc aici, înaintea acestui dumnezeiesc Prunc al 
lui Hristos, pentru că El a spulberat idolul înțelep- 
ciunii omenești, prin care demonii își bat joc de noi. Ci, 
mai degrabă, pocăiți-vă și vă bucurați, căci de un astfel 
de har desăvârșit s-a învrednicit un om muritor!  

Și acum…  

Roagă-te pururea Fiului Tău și Dumnezeului 
nostru, Preasfântă [Maică] și Preabinecuvântată de toți 
pământenii, primind rugăciunile nevrednicilor robilor 
tăi, și le du înaintea slavei Fiului tău pe ale celor care 
au inimă neprefăcută și care caută adevărul, care să îi 
facă oameni cu adevărat.  

 
Luminânda, pe glasul al 8-lea:  

 
Ca o lumină ai venit în lume și ai orbit ochii celor 

orbi [duhovnicește]. Căci ai arătat că ei nu pot vedea, 
pentru că vederea lor [trupească] nu înseamă nimic. 
[De aceea], Sfântule Prunc Rumwold, dă-ne și nouă 
credință curată prin rugăciunile tale!  

 
Slavă…Și acum…, a Născătoarei:  

 
Bucuria tuturor oamenilor și Maica Împăratului 

ceresc, prin tine noi venim la cunoașterea și la iubirea 
slavei [celei dumnezeiești], a celei mai presus de orice 
minte, ca una care ai primit în brațele tale pe Sfântul 
Prunc [Rumwold], care ne-a arătat nouă slava Fiului 
tău.  

 
La Laude: 4 stihiri pe glasul al 4-lea:  

 
Îl lăudăm pe Sfântul Tău Prunc, Mântuitorul 

[nostru], pe cel întru care Ți-ai arătat slava Ta și 
profunda Ta dragoste față de noi și prea multa Ta 
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bunătate, [Dumnezeule]. Iar prin rugăciunile sale, noi 
căutăm slava aceea, care s-a arătat întru el și pe care Tu 
o dărui celor care Îți cântă Ție cu credință.   

Întru îndrăzneala mărturisirii tale, [Sfinte] Rum- 
wold, s-a revelat slava Domnului. Dar nu numai în 
cuvinte, ci și în fapte cu putere ai arătat tu slava lui 
Dumnezeu, cea care îl întărește pe om și îl face mai 
presus de om, deși este Prunc, dar un Prunc mai presus 
decât pruncii.  

Tu L-ai propovăduit pe Hristos,  Sfântule Prunc, 
nu în cuvinte, ci în puterea Duhului, arătând cuvintele 
adevărului a fi adevărate și că sunt pline de realitate 
cuvintele pe care noi le mărturisim. [De aceea], Sfinte 
Rumwold, ne rugăm ție ca să ne izbăvești din visările 
[noastre cele deșarte] prin fapte [de pocăință]!  

Cuvintele tale cele mai presus de cuvinte arată că 
adevărate sunt toate cele spuse de tine, [Sfinte] Rum- 
wold, pentru că nu sunt după înțelepciunea anilor tăi. 
De aceea, roagă-te Domnului pentru noi, căci numai El 
știe a ne milui pe noi.  

Slavă…, pe glasul al 5-lea:  

Te-ai făcut locaș al Duhului [Sfânt] în scurta ta 
viață pământească, și Hristos te-a chemat pe tine, îm- 
preună cu Tatăl, ca să locuiască întru tine. Sfântule 
Prunc Rumwold, roagă-te pentru noi Treimii Celei 
deoființă, [ca să se mântuiască] sufletele noastre!  

Și acum… 

Te lăudăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, căci 
pe tine te cunoaștem ca Maică a Fiului tău, prin Care a 
venit mântuirea a toată lumea. Preacurată, purtătoarea 
Cuvântului [celui dumnezeiesc], dă-ne nouă vindecare 
de patimile noastre!  

 
Doxologia mare, troparele, ecteniile, apolisul. Ceasul 

întâi.  
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La Liturghie, la Fericiri, 8 tropare de la Cântarea a 3-a și 
a 4-a din Canonul Mărturisitorului.  

 

Prochimenul pe glas 7: Cinstită este în fața 
Domnului moartea Sfinților Lui.  

Stihul: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte 
mi-a dat mie?  

Apostolul: Rom. 8, 5-11. Evanghelia: In. 17, 20-26.  
 

 
Rugăciune către Sfântul Rumwold  

 
 
Învață-ne să te cunoaștem pe tine, Sfinte prea- 

minunate, care te odihnești cu Drepții în Împărăția lui 
Dumnezeu! Învață-ne să cunoaștem harul cu care ai 
fost umplut. Învață-ne să prăznuim cele trei zile ale 
vieții tale, slăvita ta cuvântare și îndrăzneala mărtu- 
risirii tale. Învață-ne să cinstim sfântă pomenirea ta. 
Învață-ne să ne unim cu Domnul și să ne păstrăm întru 
curăție și întru totul să trăim întru El. Învață-ne să fim, 
după cum ești tu, o mărturisire vie și deplină a slavei 
lui Dumnezeu, în cuvânt, cugetare și faptă. Învață-ne 
că toate lucrurile sunt cu putință împreună cu Dum- 
nezeu. Învață-ne, [Sfinte] Rumwold, că adevărata viață 
e numai în Domnul. Roagă-te pentru noi ca Domnul să 
trimită pe Duhul Său cel Sfânt peste noi și să ne cheme 
pe noi la Sine în palatele Sale cele cerești. Căci Lui I se 
cuvine toată slava, cinstea și închinarea, Tatălui și 
Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin!”.  

 
Rumwold Leigh, autorul Slujbei sale, susține că 

Sfântul a trăit în anul 662 d. Hr.75. La fel susține și Keith 

                                           
75 Cf.  

44



Spence76. Cei care au pus placa memorială vorbesc însă 
despre circa 650 d. Hr. Adică despre o diferență de 12 
ani între cele două date.  

În Viața Sfântului în limba latină, după cum am 
văzut, regele Penda, bunicului Sfântului Rumwold, 
trăia și a participat la Botez77. Însă Penda moare în 15 
noiembrie 655. Dacă Sfântul Rumwold s-a născut în 
650, Penda putea fi prezent la Botez. Dar el nu ar fi 
putut fi prezent, dacă Sfântul Rumwold s-a născut în 
662.  

Tatăl său, regele Alhfrith, e numit în Viața 
Sfântului „rex Nortanhimbrorum”78. Însă Alhfrith a 
fost rege între 655-66479.  

Dacă dăm credit anului 650, atunci tatăl Sfântului 
Rumwold nu era rege. Rămâne ca 662 să fie data 
corectă.  

Dar dacă alegem anul 662, regele Penda nu a fost 
la Botez, pentru că murise de 7 ani.  

Așa că niciunul dintre ani nu concordă cu totul cu 
Viața Sfântului. Însă prefer anul 662, pentru că e un an 
al domniei lui Alhfrith, tatăl Sfântului.  

Din a 3-a cântare a cântării a 9-a am înțeles ce 
înseamnă St. Rumwold’s Well. Pentru că izvorul minu- 
nat a țâșnit din mormântul său din Buckingham. Din 
al treilea loc și ultimul al îngropării sale.  

Sfintele Moaște ale Sfântului Rumwold, ca și ale 
Sfintei sale mame, au fost distruse de protestanți80.  
                                           

https://en.wikipedia.org/wiki/Rumwold_of_Buckingha
m.  

76 Keith Spence, The Companion Guide to Kent and 
Sussex, Pub. Companion Guides, Woodbridge, Suffolk, 1999, p. 
124.  

77 Acta Sanctorum Novembris, op. cit., p. 687.  
78 Idem, p. 686.  
79 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Alhfrith.  
80 A se vedea:  
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Însă, dacă extremismul eretic i-a distrus Sfintele 
Moaște, Sfântul lui Dumnezeu, Sfântul Rumwold ne 
aude pe toți când ne rugăm către el. Și ne umple de 
curăția, de frumusețea prunciei sale, de nevinovăția și 
de candoarea lui.  

 

 
 
Însă în satul Bonnington din Anglia81 există o 

biserică anglicană închinată Sfântului Rumwold. 
Despre82 care aflăm că este „una din cele 6 bise- 

rici închinate Sfântului Rumwold, care s-au păstrat”83 
până azi, și că biserica e din 796 d. Hr84. Adică 
construită la 146 de ani de la adormirea Sfântului 
Rumwold. Ceea ce înseamnă că cinstirea lui era vie și 
după un secol și jumătate. În 1477, Richard Fowler, 
cancelar al ducatului de Lancaster, dorea să facă un 

                                           
http://www.handleychurch.org.uk/historical/historical_

st_rumbolds.html.  
81 Idem:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Bonnington.  
82 Imaginea bisericii e de aici:  
http://www.roughwood.net/ChurchAlbum/Kent/Bonni

ngton/Images/Bonnington-St-Rumwold-South-East-2005.jpg.  
83 A se vedea:  
http://www.roughwood.net/ChurchAlbum/Kent/Bonni

ngton/Bonnington-St-Rumwold.htm.  
84 Ibidem.  
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nou mormânt sau o nouă raclă Sfântului Rumwold85. 
În 1505 exista o capelă în Wetherden închinată Sfântu- 
lui Rumwold86. Astăzi, Wetherden este un sat în 
comitatul Suffolk din Anglia87.  

În satul Pentridge, din Anglia88, există o altă 
biserică anglicană închinată Sfântului Rumwold. Ea a 
fost reconstruită în 185589.  

Însă marea minune a vieții Sfântului Rumwold 
este teologia pe care el a predicat-o.  

Și el și-a început mărturia vieții sale prin aceea că 
e creștin, cu sensul că vrea să fie botezat creștinește, 
după care a mărturisit pe Dumnezeul treimic, pe Dum- 
nezeul mântuirii noastre. Pe Dumnezeul unul după 
ființa Sa, dar întreit în persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul 
Duh Dumnezeu.  

Iar el, cel abia născut, n-a vrut să fie primit în 
mâini de cei păcătoși, ci de Preoții lui Dumnezeu. De 
la ei a cerut Botezul, Mirungerea și Sfânta Euharistie și 
le-a și primit.  

Sfântul Rumwold a urmat exemplul Domnului și 
al Sfântului Ioannis Botezătorul. A urmat smereniei 
celei dumnezeiești. Mărturia pe care o dă despre 
Sfântul Ioannis e cuceritoare, el punându-l în relație 
directă cu Domnul. Pentru Sfântul Rumwold, Botezul 

                                           
85 Diana Webb, Pilgrimage in Medieval England, Pub by 

Hambledon and London, London, 2000, p. 198.  
86 Christopher Harper-Bill, Carole Rawcliffe, Richard 

G.[eorge] Wilson (editors), East Anglia’s History: Studies in 
Honour of Norman Scarfe, Pub. The Boydell Press, Wood- 
bridge, Suffolk, 2002, p. 156.  

87 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Wetherden.  
88 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Pentridge.  
89 Idem:  
http://www.handleychurch.org.uk/historical/historical_

st_rumbolds.html.  
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e Taina [Mysterium] lui Dumnezeu și prin ea noi 
devenim creștini. Și Tainele lui Dumnezeu sunt slujite 
de ierarhia Bisericii și nu de orice credincios. Ceea ce 
se face în numele Prea Sfintei Treimi se face cu harul 
Său. Totul e ușor când se face cu Dumnezeu. Piatra în 
care el a fost botezat, prin puterea lui Dumnezeu, a 
devenit ușor de cărat.  

Apa în care Sfântul Rumwold a fost botezat a fost 
o apă sfințită și nu una oarecare. El a fost botezat și 
miruns, apoi s-a slujit Dumnezeiasca Liturghie, la care 
a fost împărtășit. Botezul a precedat Sfânta Liturghie, 
pentru ca cel nou botezat să se împărtășească cu Dom- 
nul în cadrul Sfintei Liturghii.  

Locul unde Sfântul a fost botezat a primit, din 
voia lui Dumnezeu, un har aparte. Pentru că acolo 
aerul e parfumat, ierburile rămân verzi și împrăștie 
dulceața nectarului. Căci Dumnezeu dorește să am- 
prenteze, cu harul Său, în mod special, anumite locuri, 
unde au trăit cei plăcuți ai Lui.  

Proaspătul creștinat, Sfântul Rumwold, începe să 
predice. El cere să fie ascultat și le vorbește celor 
prezenți despre Înțelepciunea cea ipostatică a Tatălui, 
despre Fiul Său Cel iubit. Căci Tatăl a făcut și face toate 
prin Fiul întru Duhul Sfânt. Dumnezeu e Cel ce ține 
toate și El îi smerește pe cei mândri, care se încred în 
ei înșiși în mod păcătos. Și Sfântul Rumwold vorbește 
din porunca lui Dumnezeu, numind trupul său un coș 
sau un vas care îi poartă sufletul, pe care l-a primit de 
la Dumnezeu.  

Sufletul nostru e de la El și nu s-a creat de la sine. 
Iar lucrul minunat, accentuează Sfântul Rumwold, nu 
e că un prunc vorbește mai presus de fire, ci că 
Dumnezeu vorbește și ne minunează prin el. Iar căile 
lui Dumnezeu sunt de neînțeles pentru noi.  
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Sfântul Rumwold mărturisește că Dumnezeu a 
creat lumea din nimic. Adică ea nu a existat înainte ca 
El să o creeze. Iar El a făcut pământul și stelele, împo- 
dobindu-le cu frumusețe și nu le-a creat la întâmplare, 
urâte și lipsite de profunzime. Dumnezeu locuiește în 
cer, dar pământul e scăunelul picioarelor Lui. Pentru 
că El e prezent în toată creația Sa prin slava Lui și 
cunoașterea Lui se dobândește prin curăția inimii.  

Sfântul Rumwold, Părintele nostru, ne vorbește 
despre dogma triadologică ca unul dintre marii teo- 
logi ai Bisericii. El mărturisește deoființimea persoa- 
nelor dumnezeiești și perihoreza Lor. „Căci Tatăl este 
în Fiul și Fiul în Tatăl, și Duhul Sfânt, prin Care sunt 
renăscuți toți cei credincioși, este în Amândoi. Și din 
acestea se înțelege fără dubii faptul că Dumnezeu este 
și Tatăl și Fiul și Sfântul Duh”. Duhul Sfânt îi renaște 
pe cei credincioși prin Botez, pentru că Tatăl, prin Fiul 
întru Duhul Sfânt ne umple de slava Lor la Botez. Nu 
doar Duhul Sfânt ne renaște pe noi, ci Tatăl prin Fiul 
întru Duhul Sfânt.   

Sfântul Rumwold mărturisește identitatea perso- 
nală a fiecărei persoane dumnezeiești și, totodată,  
deoființimea Lor. Căci, „deși e diferită persoana Tatălui 
de a Fiului și de a Sfântului Duh, [totuși] una este ființa 
[Lor], aceeași este egalitatea [dintre Ele], una este mă- 
reția și puterea [Lor], una este veșnicia și desăvârșirea 
[Lor], cinstea și lauda [Lor]. Slava [Lor] este una și la 
fel și Împărăția și bucuria, una este imensitatea, cât și 
slava și nemurirea [Lor]”.  

El ne cere să credem și să mărturisim „această 
Treime”, pe Care el ne-a propovăduit-o. Căci Treimea 
Bisericii are „o singură ființă”. Iar Treimea Bisericii ne 
unifică interior persoana noastră.  

Față de Dumnezeu noi trebuie să ne manifestăm 
ca oameni credincioși, ca oameni evlavioși, ne subli- 
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niază Sfântul Rumwold, fapt pentru care trebuie să ne 
pocăim de păcatele noastre. Pocăința atrage asupra 
noastră iertarea lui Dumnezeu, care e adevărata viață. 
Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să trăim duhovnicește 
și nu trupește.  

Lucrarea dreptății înseamnă lucrarea poruncilor 
Lui. Iar „justificationes Christi [îndreptările lui Hris- 
tos]” arată că nu există o singură îndreptare, doar 
atunci când credem, așa cum în mod fals afirmă protes- 
tanții și neoprotestanții, ci există îndreptări continue 
ale persoanei noastre de către El. Luminări continue 
ale noastre ca să știm ce să facem.  

Viața ascetică, iertarea, iubirea și milostenia 
trebuie să ne reprezinte. Și credința adevărată e aceea 
care, prin harul lui Dumnezeu, ne curățește de toată 
necurăția și ne sfințește.  

Dumnezeiescul Prunc Rumwold îl numește pe 
Domnul și Doctor al sufletelor și al trupurilor noastre. 
Și El ne vrea liturgici, ne vrea eclesiali, ne vrea Sfinți.  
Vrea să-I slujim în harul lui Dumnezeu, să Îi slujim Lui 
cu veselie.  

Vestindu-și ziua morții din prima zi a vieții sale, 
Sfântul Rumwold ne-a arătat că e plin de har și văzător 
cu duhul. El a cerut unde trebuie să fie îngropat și de 
câte ori să fie dezgropat și reîngropat. Și prin asta ne-a 
arătat că s-a îngrijit de Sfintele sale Moaște, dar și de 
cei cu privire la care el a dorit ca ei să fie lângă ele, în 
apropierea lor.  

Necredința și înșelarea demonică a necinstirii 
Sfintelor Moaște i-au făcut pe protestanții fără de 
Dumnezeu să îi distrugă Sfintele Moaște. Lui și mamei 
sale și altor Sfinți ai lui Dumnezeu. Și prin asta ne-au 
privat de contactul direct cu trupurile lor îndumne- 
zeite. Căci Sfintele Moaște sunt ajutor dumnezeiesc 
preaminunat în viața noastră, a celor credincioși, și 
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prin ele și prin rugăciunile către Sfinți noi ne întărim și 
ne îndreptăm continuu viața noastră.  

N-am găsit până acum nicio Sfântă Icoană a 
Sfântului Rumwold Mărturisitorul, Părintele nostru. 
Cel care, prin viața lui de trei zile, ne-a vestit Treimea 
cea preadumnezeiască. Acest lucru grav, adică indo- 
lența față de Sfinții lui Dumnezeu, e un minus enorm 
în viața noastră bisericească. Pentru că, dacă nu îi 
cinstim pe Sfinți, înseamnă că i-am uitat și i-am părăsit 
în inima noastră.  

Însă tu, Sfinte Rumwold, Mărturisitorule al Trei- 
mii, nu ne părăsi! În ciuda uitării și a nepăsării noastre 
față de tine, tu te roagă neîncetat pentru noi, ca să ne 
mântuim și noi, păcătoșii! Ca împreună cu tine și cu 
toți Sfinții și Îngerii Lui, dar mai ales cu Prea Curata 
Stăpână, să lăudăm veșnic pe Dumnezeul mântuirii 
noastre, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, 
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.  
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Viața Sfântului Sfințit Mucenic Pangratios 
[Pagkrati,oj], Episcopul Tavromeniei [Taurome- 
ni,aj] [sec. I d. Hr.] (9 iulie)  

 

 
 
 
A doua cântare90 a cântării a 9-a din Slujba 

Sfântului ne vorbește despre Sfintele Icoane în secolul 
I d. Hr. Și conținutul cântării amintite e acesta:  

                                           
90 Scrisă de Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș și de Pr. 

Dr. Dorin Octavian Picioruș între 8-15 iulie 2015.  
Sfânta Icoană am preluat-o de aici:  
http://3.bp.blogspot.com/-

tXXMUY8TRoY/VJXScGKEdiI/AAAAAAAAWb4/KC6ZIQ-
oc9A/s1600/9.+BΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ+BΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ+B(1).jpg.  
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„Cunoscând tu [că] cinstea icoanei trece întru 
prototip [th.n th/j eivko,noj timh.n diabai,nousan, eivj to. prw- 
to,tupon su. evpista,menoj], slăvite [e;ndoxe] [Pangratios], 
pretutindeni ridicai [pe] stâlpi [pantacou/ avnesth,louj] 
icoana preacurată a lui Iisus și Dumnezeul nostru [th.n 
a;cranton tou/ VIhsou/ kai. Qeou/ h`mw/n eivko,na], întru dărâ- 
marea idolilor celor drăcești [eivj ivndalma,twn daimo,nwn 
kaqai,resin]”91.  

Iar prin acest amănunt ni se confirmă faptul că 
ucenicul Sfântului Petros, Apostolul, crea și/ sau înălța 
spre vederea tuturor Sfânta Icoană a Domnului și o 
cinstea în mod public. Și că, pentru el, Icoana Dom- 
nului era preacurată și nu un idol. Pentru că Icoana Lui 
era o cale de înălțare a minții sale la prototipul Icoanei, 
adică la persoana divino-umană a Domnului.  

Sfântul Ierarh Pangratios, conform Marelui sina- 
xar grecesc, s-a născut în Antiohia [VAntio,ceia] și a trăit 
în vremea Sfinților Apostoli. Încă de tânăr, el a vizitat 
împreună cu părinții săi Ierusalimul și aici, în Ieru- 
salim, a fost botezat. După moartea părinților săi, Sfân- 
tul Pangratios a vrut să se afierosească din tot sufletul 
lui Hristos și urmării Evangheliei Sale [qe,lhse na. 
avfierwqei/ o`lo,fuca sto. Cristo. kai. sth. dia,dosh tou/ 
Euvaggeli,ou Tou]92.  

Auzind că Domnul ne cere să ne vindem averile și 
să-I urmăm Lui, Sfântul și-a eliberat robii [avpeleuqe,rwse 
tou.j dou,louj] din casa sa, și-a împărțit averile la săraci 
și astfel a urmat Evangheliei Cuvântului [dia,dosh tou/ 
Euvaggelikou/ Lo,gou]. Sfântul Pangratios l-a urmat pe 
Sfântul Apostol Petros în Antiohia, iar în Cilicia 
[Kiliki,a] l-a cunoscut pe Sfântul Apostol Pavlos, care l-

                                           
91 Cf. http://glt.xyz/texts/Jul/09.uni.htm/Mineiul pe iulie, 

ed. BOR 1894, p. 98.  
92 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/79/sxsaintinfo.aspx.  

53

http://glt.xyz/texts/Jul/09.uni.htm
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/79/sxsaintinfo.aspx


a făcut Episcopul Tavromeniei în Sichelia [Sicilia] [o` 
o`poi/oj to.n e;nake VEpi,skopo Tauromeni,ou sth. Sikeli,a]. Iar 
aici el a devenit un desăvârșit păstor [te,leioj poime,naj] 
al Bisericii, învățător [dida,skontaj] și slujitor [diako- 
nw,ntaj] al Lui, care a păstorit cu dragoste și cu dreptate 
turma încredințată lui93. El a atras, prin predica sa, 
mulțime de popor spre cunoașterea lui Dumnezeu și 
chiar pe ighemonul locului, Bonifatios [to.n h`gemo,na tou/ 
to,pou Bonifa,tio]. În Tavromenia, Sfântul Pangratios a 
zidit prima Biserică a acestei cetăți. Însă iudeii și 
idololatrii [oi` ivoudai/oi kai. oi` eivdwlola,trej], uitându-se 
cu invidie la lucrarea evanghelică a lui Pangratios 
[ble,pontaj me. fqo,no to. euvaggeliko. e;rgo tou/ Pagkrati,ou], 
l-au omorât [to.n sko,,twsan], în timp ce el se ruga pentru 
ei [evnw/| evkei/noj proseuco,tan gi’ auvtou,j]94.  

Însă Tavromenia [Tauromeni,a] din greacă indică 
orașul Taurmina din siciliană. În latină avem Tau- 
romenium, iar în italiană este Taormina95.  

Iar, astăzi, Taurmina este „un orășel de pe coasta 
de est a insulei Sicilia, Italia, în provincia Messina, 
aproximativ la jumătatea distanței între Messina și 
Catania”96. Pentru romano-catolici, Sfântul Pangratios 
este „Sfântul patron al Taorminei și al [orașului] Cani- 
cattì”97 și e pomenit pe 8 iulie. Deși, în Martirologiul 
roman, el era pomenit pe 3 aprilie98. Textul din 
Martirologiul roman e acesta99:  

                                           
93 Ibidem.  
94 Ibidem.  
95 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Taormina.  
96 Ibidem.  
97 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pancras_of_Taormina.  
98 Ibidem.  
99 Martyrologium Romanum, Ed. Typis Francisci ex 

Nicolao Pezzana, Venetiis [Veneția], MDCCLXXXIV [1784], p. 
61.  
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Și în el ni se confirmă că Sfântul Pangratios a fost 
Episcop în Tavromenia Siciliei, că a fost ucenic al 
Sfântului Apostol Petros și că el a murit martiric.  

În Bisericile Ortodoxe pe stil vechi, Sfântul 
Pangratios e pomenit pe 22 iulie. Iar, pe stil nou, 
Sfântul Pangratios mai e pomenit și pe 9 februarie, 
dimpreună cu Sfântul Ierarh Marcellos [Ma,rkelloj]100 
și cu Sfântul Filagrios, Episcopul Ciprului [Fila,grioj 
VEpi,skopoj Ku,prou]101.   

Sfântul Ierarh Marcellos, anterior, fusese ucenicul 
lui Simon Magul [tou/ Si,mwnoj tou/ Ma,gou]. Însă el a fost 
convertit de Sfântul Apostol Petros și l-a însoțit în 
călătoriile sale misionare [i`erapostolike,j]. El a fost 
hirotonit Episcop al Siracuzei Siciliei [ceirotonh,qhke 
VEpi,skopoj th/j po,lewj tw/n Surakousw/n Sikeli,aj] și a 
adormit în pace102.  

Însă, din ultima sursă citată, aflăm că Sfântul 
Sfințit Mucenic Pangratios a fost omorât de iudeii și de 
păgânii din Sicilia, dar nu oricum…Ci el a fost 
spânzurat și ars de viu [to.n kre,masan kai. to.n e;kayan 
zwntano,]103 de către ei. Pentru că erau invidioși pe el… 

                                           
100 A se vedea:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2072/sxsaintinfo.aspx.  
101 Idem:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2073/sxsaintinfo.aspx.  
102 Idem:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2072/sxsaintinfo.aspx.  
103 Ibidem.  
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Date despre viața Sfântului Pangratios, în Acta 
Sanctorum [AC], nu găsim nici pe 8 și nici pe 9 iulie, ci 
pe 3 aprilie, ca în Martirologiul roman. El fiind numit 
aici: Sanctus Pancratius, Episcopus et Martyr Tauro- 
menii, in Sicilia [Sfântul Pancratius, Episcopul și 
Mucenicul Tavromeniei, în Sicilia]104.   

Însă, din păcate, în AC nu găsim Viața Sfântului 
pe 3 aprilie, ci o scurtă prezentare a Sfântului, cu titlul 
De S. Pancratio Episcopo, Martyre Tauromenii in Sicilia 
(p. 237-239), apoi Sermo encomiasticus, scrisă de 
Gregorio Monacho Paguriensi (p. 239-242), după care 
avem Canonul Utreniei, scris de Sfântul Iosif Imnogra- 
ful (p. 242-243). Toate în latină.  

În scurta prezentare dintre p. 237-239, ni se spune 
că Sfântul Hieronymus Mărturisitorul l-a trecut în 
Martirologiul său105. Lucru adevărat! Pentru că în 
Martyrologium Vetustissimum Hieronymi Nomine 
Insignitum [Cel mai vechi martirologiu ieronimian (cu 
fiecare) nume însemnat], cf. PL 30, col. 464, găsim 
următoarea însemnare: „Apud Taurominium in Sicilia, 
natalis sancti Prancati [Pancrati]”. Cu sensul: ziua sa de 
naștere în cer. Tot din prezentarea în latină aflăm 
numele idolilor care apar în Viața Sfântului Pangratios: 
Phalcon, Lyssus și Scamandrus106. Apoi găsim numele 
prefectului cetății: Bonifacius, care a devenit creștin în 
cele din urmă, dar și numele ucenicului său, Evagrius, 
scriitorul Vieții sale107.  Viața sa a fost citată de Teofanis 
Cheramefs [Qeofa,nhj Kerameu/j]108, Arhiepiscopul Tav- 

                                           
104 Acta Sanctorum, aprilis tomus primus, vol. 10, Ed. 

Victorem Palmé, Parisiis et Romae, 1866, p. 235.  
105 Idem, p. 237.  
106 Ibidem.  
107 Ibidem.  
108 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Theophanes_Kerameus.  
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romeniei109, dar și de Sfântul Teodoros Studitul, ulti- 
mul în relație cu Sfintele Icoane, pe care Sfântul Pan- 
gratios le cinstea110.  

În Viața sa găsim și următoarele cuvinte de 
învățătură ale Sfântului Apostol Petros: „Fiule Iosif [Fili 
Joseph], poartă chipul Domnului nostru Iisus Hristos  
[adfer imaginem Domini nostri Jesu Christi] și impri- 
mă-l pe el în Pirgisio [et imprime illam in Pyrgisio], ca 
să vadă poporul chipul pe care l-a luat Fiul lui Dum- 
nezeu [ut videat populus qualem formam sumpserit 
Filius Dei], ca văzându-l mai mult să creadă, ca să 
privească forma chipului [formae typum intuentes] și 
să le fie reamintite lor [et reminiscantur eorum] cele 
care prin noi le-au fost vestite [que per nos eis annun- 
tiata sunt]!” 111.  

Căci Sfânta Icoană a Domnului e conformă cu 
propovăduirea apostolică, pentru că ea este o pictu- 
ralizare a persoanei Domnului, așa după cum au pro- 
povăduit-o Dumnezeieștii Apostoli.  

Tot aici îl găsim amintit și pe principele care l-a 
omorât pe Sfântul Pangratios: Artagatus112.  

Cynthia Jean Stallman, la Oxford University, a 
prezent ca teză doctorală lucrarea The „Life” of S. 
Pancratius of Taormina, în 1986113. O carte în două 
volume, autoarea numindu-se, după căsătorie, Cyn- 
thia Jean Stallman-Pacitti114. Între timp ea a decedat115.  

                                           
109 Cf. PG 132, col. 135-136.  
110 Acta Sanctorum, vol. 10, ed. cit., 237.  
111 Idem, p. 237-238.  
112 Idem, p. 238.  
113 Florin Curta, The Edinburgh History of the Greeks, c. 

500 to 1050: The Early Middle Ages, Pub. Edinburgh University 
Press Ltd, Edinburgh, p. 344.  

114 Jews in Byzantium: Dialectics of Minority and Majority 
Cultures, Pub. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2012, p. 897, n. 12.  

115 Cf.  
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Însă, din însemnările de aici116, am aflat că doam- 
na Stallman a publicat Viața Sfântului Pangratios, 
scrisă de ucenicul său, Evagrios, în BHG [Bibliotheca 
hagiographica graeca], în vol. 1410, în seria Byzantina 
Australiensia117, sub titlul: Pankratios of Taormina – 
Vita by Evagrius118, iar The Encomium of S. Pancratius 
of Taormina by Gregory the Pagurite, în rev. Byzantion, 
60 (1990), p. 334-365119.  

Nu le avem la îndemână și de aceea nu putem cita 
din ele. Și acesta e un mare regret al nostru, pentru că 
nu putem să verificăm datele pe care le avem și nici să 
tragem concluzii finale.  

Pe 9 februarie 2011, John Sanidopoulos publica pe 
blogul său, tradusă în engleză, o predică a ÎPS Ieroteos 
Vlahos [Iero,qeoj Bla,coj]120 la pomenirea Sfântului Pan- 
gratios121. Iar în aceasta, Mitropolitul ne spune că după 

                                           
http://www.doaks.org/research/byzantine/resources/tr

anslations-of-byzantine-saint2019s-lives/translations-
byzantine-saints-lives.  

116 A se vedea:  
http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Symeon%

20Metaphrastes_PG%20114-
116/extras/PG%20114_116_Symeon%20Metaphrastes.doc.  

117 Idem, p. 22. 
118 Cf.  
http://www.doaks.org/research/byzantine/resources/tr

anslations-of-byzantine-saint2019s-lives/translations-
byzantine-saints-lives.  

119 Cf.  
http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Symeon%

20Metaphrastes_PG%20114-
116/extras/PG%20114_116_Symeon%20Metaphrastes.doc, p. 22.   

120 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hierotheos_Vlachos.  
121 Idem:  
http://www.johnsanidopoulos.com/2011/02/hieromartyr

-pankratios-bishop-of.html.  
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ce a primit Botezul și după ce părinții lui au murit, 
Sfântul Pangratios a venit înspre Marea Neagră și a 
trăit într-o peșteră „în tăcere”. După această perioadă 
isihastă, el l-a cunoscut pe Sfântul Apostol Petros122.  

Biserica romano-catolică San Pancrazio din Taor- 
mina a fost construită pe ruinele templului lui Jupiter 
Serapis. Pentru că există inscripții pe pietrele clădirii 
care spun acest lucru123.  

Iar aici se afirmă faptul că Sfântul Pancratios a 
venit din Naxos în anul 40, în timpul lui Caligula, și că 
a fost martirizat în anul 100, în timpul lui Traianus124. 
El a fost ucenicul Sfântului Apostol Petros și „primus 
siciliensium Episcopus [primul Episcop sicilian]”.  

Sfintele Moaște ale Sfântului Sfințit Mucenic Pan- 
gratios sunt acum la Roma, având această inscripție la 
altarul său:  

„Die XI Aprilis MDCXXVI, consecratum fuit hoc 
altare in honorem S. Pancratii Martyris, in quo pariter 
inclusum est corpus S. Pancratii Episcopi et Martyris 
[(În) ziua de 11 aprilie 1626 a fost sfințit acest altar în 
cinstea Sfântului Mucenic Pancratius, în care, deopo- 
trivă, se păstrează (și) trupul Sfântului Episcop și Mu- 
cenic Pancratius]”125.  

În această biserică romano-catolică din Taor- 
mina există o statuie a sa deasupra altarului126:  

                                           
122 Ibidem.  
123 A se vedea:  
http://www.arcipreturataormina.org/?page_id=191.  
124 Ibidem.  
125 Ibidem.  
126 Imaginea am preluat-o de aici:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu

mb/d/d1/DSC00747_-_Taormina_-
_Chiesa_di_san_Pancrazio_-
_Foto_di_G._DallOrto.jpg/500px-DSC00747_-_Taormina_-
_Chiesa_di_san_Pancrazio_-_Foto_di_G._DallOrto.jpg.  
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Lângă ea avem o altă veche reprezentare picturală 

a Sfântului Pangratios, de factură romano-catolică, de 
asemenea în veșminte episcopale127.  

 

 
 
În Sfânta Frescă128 de deasupra, Sfântul Pangra- 

tios este iconizat în stânga sus. Dimpreună cu Sfinții 

                                           
127 Preluată de aici: http://www.shutterstock.com/pic-

272292350/stock-photo-old-picture-of-saint-pancras-or-
pancratius-san-pancrazio-of-taormita-patron-saint-of-
taormina.html?src=uz03cHrXml14PHXvoLpBKw-1-29.  

128 Am preluat-o de aici: http://4.bp.blogspot.com/-
W6Wq4C8BDxM/TzO7tGqxRtI/AAAAAAAAFcI/pTHqxzmU
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cu care este pomenit pe 9 februarie: Romanos, 
Nichiforos, Filagrios al Ciprului și Marcellos al Siciliei.  

Într-o altă frescă ortodoxă, el are Sfânta Evan- 
ghelie în mâna stângă și cu dreapta ne binecuvin- 
tează129.  

 

 
 
Barbă lungă, albă, care arată bătrânețea la care a 

ajuns, iar viața ascetică i se citește pe față. Într-o altă 
Sfântă Icoană a sa, Sfântul Pangratios are chelie în 
vârful capului, Evanghelia în stânga și cu dreapta ne 
binecuvintează130.  

                                           
DOM/s1600/9_feb_Pancratius_of_tauromenia_romanus_nice
phorus_philagrius_of_cyprus_marcellus_of_sicily.jpg.  

129 De aici:  
http://2.bp.blogspot.com/-

_3x79j1f8KM/URYB8g7eFtI/AAAAAAAAFro/NOgB4yl_CDk/s
400/SfPangratie1.jpg.  

130 De aici:  
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În Mineiul pe luna iulie, ediția BOR  1894, în ziua 
de 9 iulie întreaga Slujbă a zilei îi este dedicată 

                                           
http://3.bp.blogspot.com/-lopk_-

AN6Nc/URYBdPN_6kI/AAAAAAAAFrY/tkYen-
UQ2E4/s1600/aa-StPancras-of-Taormina.jpg.  
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Sfântului Sfințit Mucenic Pangratios: p. 93-99. Același 
lucru se petrece și în Mineiul grecesc131. Iar, conform 
Slujbei sale în limba greacă132, pe 9 iulie se face 
„pomenirea  Sfântului Sfințitului Mucenic Pangratios, 
Episcopul Tavromeniei [mnh,mh tou/ ~Agi,ou ~Ieroma,rturoj 
Pagkrati,ou VEpisko,pou Tauromeni,aj]”133.  

 
În slujba Vecerniei, în prima stihiră de la Doamne 

strigat-am…, Sfântul Apostol Petros este numit 
„temeiul/ fundamentul Ucenicilor [h` krhpi.j tw/n Maqh- 
tw/n]” prin mărturisirea sa de credință, și el l-a găsit pe 
Sfântul Pangratios și l-a făcut „piatră de cinste [li,qon 
w`j e;ntimon]” și „temelie a Bisericii [VEkklhsi,aj qeme,-
lion]”134 lui Hristos.  

Iar prin dumnezeiasca stăpânire a Cuvântului 
[qei,a| dunastei,a| tou/ Lo,gou], Sfântul Pangratios a surpat 
stâlpii [sth,laj] și templele idolești [eivdwlika.j naou,j]135; 
templele, în ediția românească, fiind traduse prin 
cuvântul capiști136. Căci Sfântul Pangratios a gonit cu 
cuvântul duhurile cele rele [pneu,mata kaki,aj]137.  

 
Canonul Utreniei Sfântului e o „alcătuire a lui 

Teofanis [poi,hma Qeofa,nouj]”138. Adică a Sfântului 
Teofanis Mărturisitorul, Făcătorul de cântări, pome- 

                                           
131 Slujba sa în limba greacă e aici:  
http://glt.xyz/texts/Jul/09.uni.htm.  
132 Se află aici: http://glt.xyz/texts/Jul/09.uni.htm.  
133 Ibidem.  
134 Mineiul pe luna iulie, ed. BOR 1894, p. 93/ Mineiul 

grecesc, cf. http://glt.xyz/texts/Jul/09.uni.htm.  
135 Ibidem/ Ibidem.  
136 Idem, p. 93.  
137 Mineiul pe luna iulie, ed. BOR 1894, p. 93/ Mineiul 

grecesc, cf. http://glt.xyz/texts/Jul/09.uni.htm.  
138 Mineiul grecesc, cf.  
http://glt.xyz/texts/Jul/09.uni.htm.  
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nit pe 11 octombrie139. Iar canonul Sfântului Teofanis 
are următorul conținut în ed. BOR 1894140:  

 
„Alcătuire a lui Teofan 

Cântarea 1, glasul 1, irmos:  

 
Cântare de biruință să cântăm toți lui Dumnezeu, 

Celui ce a făcut minunate minuni, cu braț înalt, și a 
mântuit pe Israel, că S-a preaslăvit. 

Preacinstită piatră te cunoaște pe tine Biserica, 
Pangratie, întărindu-se pururea cu întărirea cuvin- 
telor tale și pentru aceea cinstește astăzi pomenirea ta. 

Cu plugul dumnezeieștilor tale cuvinte ogorând 
inimile cele înțelenite mai înainte de uscăciunea relei 
credințe, le-ai arătat [cu] adevărat roditoare prin cre- 
dință, Pangratie. 

Slavă... 

Propovăduind Unimea cea în trei nume, Care se 
unește într-o fire, ai stins negura nedumnezeirii, și cu 
învățăturile [tale] cele dătătoare de lumină ai luminat 
popoarele. 

Şi acum..., a Născătoarei: 
Din tine a răsărit Dătătorul de lumină Iisus 

Domnul, luminând marginile, Preacurată Stăpână, 
prin Care cei dintru întuneric și din umbră au văzut 
lumină. 

 
Cântarea a 3-a: 

Irmos: Să se întărească inima mea... 

 
Întărindu-te de Duhul, ai gonit duhurile cele 

viclene și cu pârghia rugăciunilor [tale] ai surpat până 

                                           
139 A se vedea:  
http://paginiortodoxe.tripod.com/vsoct/10-11-

cv_teofan_marturisitorul.html.  
140 Am diortosit textul ediției BOR 1894.  
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la pământ capiștile idolilor, ridicând Biserici, vredni- 
cule de minuni. 

Cu cuvântul tău cel tăietor ai tăiat spinii credinței 
celei rele și ai sădit dogmele cele de mântuire în 
sufletele care se îndreptează cu adaosul bunătăților, 
slăvite Pangratie Cuvioase141. 

Slavă... 
Corifeul [o` korufai/oj] Apostolilor aflându-te pe 

tine vas al Dumnezeiescului Duh, primitor de raze 
curate, te-a trimis către Apus ca să risipești negura 
nedumnezeirii, preacinstite. 

Și acum..., a Născătoarei: 

Pe norul cel cu totul luminos și năstrapa lui 
Dumnezeu cea cu totul de aur, pe cea mai desfătată 
decât cerul și scara cea înaltă, Fecioară neispitită de 
nuntă, credincioşii te fericim. 

Irmosul: Să se întărească inima mea întru voia Ta, 
Hristoase Dumnezeule, Care peste ape ai întărit cerul 
al doilea și ai întemeiat pământul peste ape, Atot- 
puternice. 

Sedelna, pe glasul al 4-lea: 
Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii... 

 
Părtinitor [fiind al] dreptei credințe, purtător de 

biruință te-ai arătat, [Prea] Sfințite Pangratie, în ceruri, 

                                           
141 Însă, în greacă, avem „th/| auvvxh,sei Pagkra,tie”/ „slăvite 

Pangratie”, cf.  http://glt.xyz/texts/Jul/09.uni.htm, și nu „Pan- 
gratie Cuvioase”. Pentru că un Ierarh este Ierarh, este 
Preasfințit Părinte, și nu Ieromonah, ca să îi spunem Cuvioase 
sau Preacuvioase. Lucru pe care l-am văzut de multe ori 
încurcat în acatistele românești scrise recent pentru Sfinți 
Ierarhi ai Bisericii. Și nu cred că din neștiință, ci pe premisa că 
Ierarhul a fost și el odată Ieromonah sau că e, în mod 
fundamental, Monah. Însă Ierarhul este în primul rând Ierarh 
și față de Sfinții Ierarhi, cărora le scriem cântări și acatiste, 
trebuie să ne raportăm ca atare: ca față de Ierarhii Bisericii.   
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împreună cu cei fără de trup înainte stând. Pentru 
aceasta, roagă-te Domnului să ne mântuiască pe noi! 

Slavă...Și acum...a Născătoarei: 

Primind rugăciunea de la noi, care scăpăm sub 
acoperământul tău, Preacurată Fecioră, nu înceta a te 
ruga către Fiul tău, să ne mântuim noi, robii tăi. 

A Crucii, a Născătoarei: 

Văzând pe Fiul și Domnul tău pironit pe Cruce și 
tânguindu-te ca o Maică și văietându-te strigai: Vai 
mie! Cum pătimești, Fiul meu prea iubit? 

 
Cântarea a 4-a, irmos:  

 
Cu duhul văzând mai înainte, Profetule Avacum, 

întruparea Cuvântului ai propovăduit-o strigând: 
„Când se vor apropia anii Te vei cunoaște, când va veni 
vremea Te vei arăta”. Slavă puterii Tale, Doamne!  

Arătându-te suflând foc din focul Mântuitorului 
Mângâietorului [puri. tou/ Paraklh,tou], ai ars înșelă- 
ciunea, Pangratie înțelepte. Și luminând ca un sfeșnic 
pe cei ce erau înecați în marea necunoștinței, îi 
îndreptezi către limanul voii celei dumnezeiești [pro.j 
lime,naj qei,ou qelh,matoj].   

Din piatra cea vârtoasă adăpându-te Petru și 
umplându-te, te-a trimis pe tine ca pe un alt râu să 
adapi sufletele și să usuci gârlele necredinței cu 
curgerile dumnezeieștilor propovăduiri, cugetătorule 
de Dumnezeu. 

Slavă... 

Strălucind viața ta cu dumnezeieștile frumuseți, a 
întunecat năvălirile tuturor demonilor. Și risipind 
întunericul nedumnezeirii, ai arătat fii [ai] zilei pe cei 
ce cu dragoste s-au plecat învățăturilor tale. 

Și acum...a Născătoarei: 

Născut-ai, preacurată Fecioară, pe Cuvântul 
întrupat în două ființe firi și în două voiri, pe Cel ce  
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minunate ne-a arătat intrările mântuirii, nouă, celor ce 
am fost robiți de înșelăciune, Preacurată Fecioară prea- 
lăudată [a;crante Parqe,ne panu,mnhte].  

 
Cântarea a 5-a, irmos:  

 
 Pacea Ta dă-ne-0 nouă, Fiule al lui Dumnezeu, că 

afară de Tine alt dumnezeu nu cunoaștem, [ci doar] 
numele Tău numim. Că [Tu] ești Dumnezeu[l] viilor și 
al morților. 

Cu arătările minunilor ai vânat popoare și cu 
cuvântul ai surpat capiștile, și ai zidit frumusețile 
Bisericii, spre înnoirea oamenilor, Preasfințite [Părin- 
te]. 

Cu sângiurile tale ai roșit podoaba cea sfințită, și 
sângele cel spurcat, ce se aducea demonilor, l-ai uscat 
și purtător de biruință către ceruri te-ai suit, primind 
cununa biruinței. 

Slavă... 
Înaintea feței tale s-a rupt îngrădirea cea idoleas- 

că și s-a deschis ușa neamurilor și s-a împărțit dar 
dumnezeiesc inimilor credincioșilor, Părinte, învăță- 
torule de cele sfinte [i`eromu,sta Pa,ter]. 

Și acum...a Născătoarei: 
Ca ploaia S-a pogorât Hristos în pântecele tău, 

Preacurată, și a uscat ploile mulțimii dumnezeilor și a 
izvorât apa cunoștinței de Dumnezeu celor ce erau în 
văpaia înșelăciunii. 

 
Cântarea a 6-a: 

Irmosul: Prorocul Iona... 

 
Iisus, Cel ce este lumina tuturor și Dumnezeu, 

umplându-ți mintea de har și luminându-te din destul, 
prin cuvântul tău a mântuit popoarele de necuvântare 
[th/j avlogi,aj laou.j evrru,sato].  
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Mântuit-ai popoarele de stropirile cele idolești și 
de sângiurile cele spurcate și înjunghiindu-te ca un 
miel, te-ai adus jertfă vie lui Dumnezeu, Pangratie. 

Slavă... 

Slujit-ai cu sfințenie Evangheliei lui Dumnezeu, 
înțelepte, pecetluind luminat învățăturile cele dumne- 
zeiești cu sângele tău, sfințite tăinuitorule, Mucenice 
Pangratie. 

Și acum...a Născătoarei: 

Fiind înecat de năpădirile cugetelor celor nero- 
ditoare, întoarce-mă către lumina mântuirii și a vieții, 
ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, Preacurată. 

Irmosul: Profetului Ionà [to.n Profh,thn VIwna/n] ur- 
mând, strig: „Scoate viața mea din stricăciune, Bunule, 
și mântuiește-mă, Mântuitorul lumii, [pe mine] cel 
care strig: Slavă Ție [kai. sw/so,n me, Swth.r tou/ ko,smou, 
kra,zonta\ do,xa Soi]!”.   

 
Condacul, glasul al 4-lea. 

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii... 

 
Arătatu-te-ai ca o stea luminoasă Tavromenilor, 

Pangratie,  și ai fost sfințit pătimitor pentru Hristos,  
înaintea Căruia stând acum, roagă-te pentru cei ce te 
cinstesc pe tine, fericite! 

 
 

Sinaxar  
 
 
În această lună, în ziua a noua, pomenirea Sfân- 

tului Sfințitului Mucenic Pangratie, episcopul Tavro- 
meniei. 

 
Acest a fost antiohian de neam și a fost convertit 

la credința în Hristos de Apostolul Petru, de care a și 
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fost hirotonit Episcop al Tavromeniei. De aceea, aflând 
pe corăbierii Romil și Licaonid, [el] a mers în Sicilia; pe 
care, mai înainte, îi făcuse să creadă în Hristos. Deci 
după ce a mers în acel ostrov [insulă], [el] a risipit idolii 
lui Falcon și ai lui Lison și ai celorlalți draci, și îl făcu 
să creadă în Hristos și pe Bonifatie, ighemonul locului, 
și zidi și o Biserică [acolo]. Deci tămăduind Sfântul 
toată boala și aducând în toate zilele mulțime de oa- 
meni la Dumnezeu, săvârșea pentru ei Dumnezeiescul 
Botez. Dar neîntâmplându-se a fi ighemonul Bonifatie 
acolo, el a fost omorât de Montan.  

 

 
 
În Sinaxarul românesc, pe 9 iulie, este pomenit și 

Sfântul Sfințit Mucenic Chiril, Episcopul Gortinei, 
martirizat prin tăierea capului, cât și Sfinții Mucenici 
Andrei și Prov, care au fost martirizați prin aruncarea 
în foc142.   

 
 

Cântarea a 7-a, irmos:  

 

                                           
142 Mineiul pe luna iulie, ed. BOR 1894, p. 97.  
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De tinerii Tăi cei din cuptor, Mântuitorule, nu s-
a atins [și] nici nu i-a supărat pe ei focul. Atunci cei trei 
cu o gură cântau și binecuvântau, grăind: Binecuvântat 
ești Dumnezeul părinților noștri. 

În sângele tău te-ai botezat, Pangratie, cel ce ai 
botezat mai înainte popoare cu apă, și bucurându-te 
te-ai mutat către Hristos, cu Care dimpreună petre- 
când, făcându-te dumnezeu prin har, Îl slăvești pe El 
totdeauna. 

Pe cei împlântați în sărătura răutăților i-ai scos cu 
undița cuvintelor tale, Sfințite [~Iere,], și cu ploaia cea 
preasfințită a rugăciunilor tale, ai uscat adâncimea cea 
tulbure a credinței celei rele, Sfințite tăinuitorule al lui 
Hristos. 

Slavă... 

Piatra cea cu adevărat neruptă, te-a pus pe tine 
temei și întărire nemișcată Bisericii, înțelepte, întru 
care se surpă la pământ toată răutatea cea copilă- 
rească a vrăjmașului, descoperitorule de cele sfinte. 

Și acum...a Născătoarei: 

Cuvântul lui Dumnezeu cel preacurat, aflându-te 
pe tine singură preacurată și născându-Se din pânte- 
cele tău, a curățit pe cei credincioși de spurcăciunea 
pricinuită nouă de neoprirea de la răutăți, mireasă a lui 
Dumnezeu, Preacurată. 

 
Cântarea a 8-a: 

 
Irmos: Pe Cel de Care se înfricoșează... 

 
Îngrășându-te de focul supărărilor celor multe, ai 

rămas netopit, fiindu-ți gândul ascuțit cu priviri lumi- 
noase, și te-ai arătat sabie, care taie materia multor 
dumnezei, înțelepte. 

Aducând popoare întru cunoștința lui Hristos, 
arătat săvârșeai semne și minuni, și [pe] cele viitoare, 
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prin suflările Mântuitorului Mângâietorului [Paraklh,-
tou], spunându-le mai înainte ca un Profet al lui Dum- 
nezeu, cugetătorule de Dumnezeu. 

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, 
Dumnezeu. 

Arătând popoarelor chipul Ziditorului, [pe] care 
l-a purtat de bunăvoia Lui, unindu-Se cu noi, printr-
Însul săvârșești puteri de semne, oprind spurcăciunea 
multor dumnezei.  

Și acum...a Născătoarei: 
Ca ploaia S-a pogorât Hristos, Cel ce singur este 

făcător de bine, în pântecele tău, Fecioară, și cu ade- 
vărat a adăpat toată zidirea, uscând gârlele cele tulbu- 
rate ale nebuniei idolilor. 

 
Irmosul: 

 
Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm 

Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe El întru toți vecii. 

[Pe Cel] de Care se înfricoșează Îngerii și toate 
Oștile [cerești], ca de Făcătorul și Domnul, lăudați-L 
preoți, preaslăviți-L tineri, binecuvântați-L popoare și 
Îl preaînălțați întru toți vecii. 

 
Cântarea a 9-a: 

Irmos: Pe norul cel purtător... 
 
Luminându-ți-se și sufletul și cugetul cu strălu- 

cirile cele dătătoare de lumină ale lui Petru, ai ajuns 
către Apus ca o stea mult-luminoasă, luminând cu 
învățături pe cei căzuți în prăpăstiile necunoștinței, 
Cuvioase143 Pangratie. 

Știind tu că cinstea icoanei trece la chipul cel 
dintâi, pretutindenea ridicai în stâlpi chipul cel prea- 

                                           
143 Nu apare în limba greacă.  
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curat al lui Iisus, Dumnezeul nostru, spre surparea 
chipurilor demonice, mărite Pangratie144. 

Slavă... 

Fiind încuviințat cu luminile cele preasfințite și 
luminând cu strălucirile cele mucenicești, vezi slava lui 
Dumnezeu cu suflet vesel [avgallome,nh| yuch/|], Sfințite 
Pangratie, cel ce ești podoaba Ierarhilor și a Muce- 
nicilor. 

Și acum...a Născătoarei:  
Milostivește-Te, Doamne, spre noi, cei ce lăudăm 

nașterea Ta, cea în chip de negrăit din Fecioară, mân- 
tuind de supărări, de patimi și de întristări, pe noi, 
robii Tăi, cu rugăciunile ei, ca un făcător de bine și În- 
suți Iubitor de oameni. 

 
Irmosul: 

 
Pe norul cel purtător de lumină, întru care S-a 

pogorât Stăpânul tuturor din cer, ca ploaia pe lână, și 
S-a întrupat pentru noi, făcându-Se om Cel fără de 
început, să o mărim toți, ca pe curata Maică a Dum- 
nezeului nostru. 

 
 

Luminânda 
Podobie: Lumină neschimbată... 

 
 
Petru, piatra credinței, te-a pus pe tine, Muce- 

nice, tare temelie a Bisericii, cu care dimpreună și tu 
păzește turma ta nevătămată de cei ce se trag din Agar, 
Părinte Pangratie. 

A Născătoarei:  

                                           
144 Cu această cântare, în traducere din limba greacă, am 

început Viața Sfântului Sfințit Mucenic Pangratios, pe care, cu 
harul lui Dumnezeu, o scriem acum.  
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Toți credincioșii te-au pus pe tine mijlocitoare 
către Fiul tău și Dumnezeu, dar mai ales noi, cei 
răstigniți dimpreună cu El. Pentru aceea, nu înceta a te 
ruga, Născătoare de Dumnezeu, pentru cei ce cu cre- 
dință te laudă [pe tine]”145. 

Din Slujba Sfântului Pangratios, am aflat că el a 
ars înșelăciunea [th.n avpa,thn] păgânătății146, prin aceea 
că a arătat că idolatrii nu se închinau idolilor, ci demo- 
nilor care locuiau în idoli. Și am observat că se 
subliniază în mod constant relația de paternitate du- 
hovnicească a Sfântului Apostol Petros față de Sfântul 
Ierarh Pangratios147 și că Sfântul nostru este un râu de 
viață duhovnicească148, dar și o piatră a credinței149.  

Sfântul Ierarh Pangratios a primit Botezul sân- 
gelui150, al muceniciei, însă mai înainte de a-l primi a 
făcut multe semne și minuni [shmei/a kai. te,rata]151. Prin 
care a convertit mulțimi de oameni la dreapta cre- 
dință a Bisericii.  

Conform acestei surse152, Sfântul Ierarh Pangra- 
tios a adormit în anul 98 d. Hr.  

Și el L-a văzut pe Domnul, cu ochii săi, la 
Ierusalim. Iar după Înălțarea Domnului la cer, în 
Antiohia, îl aude pe Sfântul Apostol Petros propo- 
văduind și se creștinează. În anul 40, Sfântul Petros l-a 

                                           
145 Aici se încheie Slujba Sfântului în ediția românească 

pe care am diortosit-o.  
146 Mineiul pe luna iulie, ed. BOR 1894, p. 95/ Mineiul 

grecesc, cf. http://glt.xyz/texts/Jul/09.uni.htm.  
147 Idem, p. 93, 94, 95, 97, 98, 99/ Ibidem.  
148 Idem, p. 95/ Ibidem.  
149 Idem, p. 94/ Ibidem.  
150 Idem, p. 97/ Ibidem.  
151 Idem, p. 98/ Ibidem.  
152 A se vedea:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Pancrazio_di_Taormina.  
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trimis pe Pangratios Episcop pentru Taormina, în 
Sicilia153.  

În Menologhionul lui Vasile al II-lea Macedonea- 
nul (sec. XI), cf. Vat. gr. 1613, p. 388154, găsim urmă- 
toarea imagine iconografică: 

 

 
 
Unde sunt iconizați (de la stânga la dreapta) 

Sfântul Marcellos, Episcopul Siracuzei, Sfântul Fila- 
grios, Episcopul Ciprului și Sfântul Pangratios155. Însă 
nouă ni se pare că primul din stânga este Sfântul 
Pangratios pentru că seamănă cu Icoana cu care am 
început Viața lui de față.  

Aici avem o imagine cu amfiteatrul vechi din 
Taormina (Sicilia)156: 

                                           
153 Ibidem.  
154 A se vedea: 
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613/0411?sid=efb4

1c60b67164d5f1d0d6fe8ccdfd3b.  
155 Ibidem.  
156 Preluată de aici:  
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Pe când aici avem fresca martirizării Sfântului 

Ierarh Pangratios157:  
 

 
 

                                           
http://pemptousia-4.wpengine.netdna-

cdn.com/files/2014/02/9-feb-Amfiteatrul-din-Taormona.jpg.  
157 Am preluat-o de aici: http://4.bp.blogspot.com/-

0_j2Htczl-M/T_q7JO8S-
_I/AAAAAAAAAwI/w0lvsvjyNqQ/s1600/αγιος+παγκρατιος.jp
g.    
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Din care vedem că el a fost legat de gât cu sfori 
sau cu lanțuri și că astfel a fost martirizat: prin sugru- 
mare.   

Din Viața Sfântului Pangratios în limba română158 
aflăm că părinții Sfântului Pangratios s-au născut în 
părțile Antiohiei, în vremea întrupării Domnului, și că 
părinții lui l-au luat cu ei în Ierusalim și ei L-au auzit și 
văzut pe Domnul predicând și au crezut în El. S-au 
botezat la Ierusalim, apoi s-au întors la casa lor159, unde 
Sfântul Pangratios sporea „în înțelepciune, pricepere, 
cugetare și în citirea Dumnezeieștilor Scripturi”160.  

Însă, dacă L-au văzut pe Domnul predicând…și 
apoi s-au botezat, înseamnă că au stat la Ierusalim mai 
mult timp, până după Cincizecime. Apoi s-au întors 
acasă.  

 
 
Dar acasa lor nu era în Antiohia, ci „în părțile 

Pontului”161. Iar Pontos [Po,ntoj] sau Pontus162 era „o 
regiune de pe coasta de sud a Mării Negre, situată în 
Turcia de astăzi”163. 
                                           

158 Cf. Viața Sfântului Sfințitului Mucenic Pangratie, Epis- 
copul Tavromeniei, p. 146-171, în Viețile Sfinților pe luna iulie, 
retipărite și adăugite cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române după ediția din 1901-1911, Ed. Episcopiei 
Romanului, Mănăstirea Sihăstria, 1997, 584 p.   

159 Idem, p. 146.  
160 Ibidem.  
161 Ibidem.  
162 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Pontus.  
163 Ibidem. Harta e preluată de aici:  
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Sfântul Apostol Petros ajunge în Pontos și Sfântul 
Pangratios îl primește în casa lui164. Datorită predicii 
Sfântului Petros „mulți au crezut, iar el i-a botezat 
împreună cu toți robii [din casa] lui Pangratie, și [lor] 
le-a hirotonit episcop un bărbat preaînțelept și ucenic, 
cu numele Maximin”165.  

Sfântul Pangratios își dă averea milostenie și își 
eliberează robii din casa sa și pleacă împreună cu 
Sfântul Petros în Antiohia. Aici îl găsesc pe Sfântul 
Apostol Marchianos, care convertise pe mulți oameni 
la credință. Iar Sfântul Petros îi botează și îi întărește 
în învățătura teologică, făcând multe minuni, tămă- 
duind boli și alungând pe demoni din oameni166.  

Sfinții Pangratios și Marchianos sunt trimiși ca 
Episcopi în Apus de Sfântul Petros, de unde se 
subînțelege că el i-a hirotonit Episcopi. Și la malul 
mării ei găsesc două corăbii venite din Sicilia. Coră- 
bierii văd în Episcopii Domnului „slava cea de sus”, 
slava lui Dumnezeu, și de aceea cred în Domnul și se 
botează. Fiind binecuvântați și sărutați cu sărutare 
sfântă de Sfântul Apostol Petros, Marchianos călăto- 
rește cu corabia lui Gomil, iar Pangratios cu a lui 
Licaonid, care deveniseră creștini.  

Licaonid îl duce pe Sfântul Pangratios în Sicilia, 
în locul numit Falcon.  

Falconia l-a născut pe Falcon, un copil foarte 
frumos, care a murit prematur și pe care mama lui a 
început să îl cinstească ca pe un zeu. De aici zeul 
Falcon167. Și zeului Falcon i se jertfeau „trei tineri și 73 

                                           
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fișier:Antic_Anatolia.jpg.  
164 Viețile Sfinților pe luna iulie, ed. cit, p. 146.  
165 Ibidem.   
166 Idem, p. 146-147.  
167 Idem, p. 147.  
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de viței aleși de parte bărbătească”168.  Însă jertfele nu 
se aduceau „zeului” inexistent, ci demonilor.  

Când Sfântul Pangratios a ajuns acolo și a coborât 
din corabie, el a ieșit în mână cu un toiag în formă de 
cruce. Iar demonii din idolul Falcon, știind cine a venit 
acolo, au mărturisit că Fiul lui Dumnezeu, Cel ce S-a 
născut din Fecioara Maria, a trimis aici „o sabie ca un 
fulger”169. Sabia ca un fulger fiind Sfântul Pangratios, 
cu toiagul său în formă de cruce.  

Făcând semnul Sfintei Cruci și poruncindu-le 
demonilor să tacă, ei au tăcut. Și pe Licaonid, Sfântul 
Pangratios îl învață să nu se teamă de demoni, pentru 
că creștinii au în ei harul Sfântului Duh170.  

Sfântul Pangratios ia cu sine „Sfânta Cruce, Sfânta 
Evanghelie și Icoana Domnului Hristos” și astfel face 
rugăciune spre răsărit, către Dumnezeu, pentru ca să îi 
întoarcă pe necredincioși la credință și să îi alunge pe 
demoni din acel loc171. Iar după rugăciune, el strigă 
către demoni: „O, necuraților diavoli, vă jur pe voi cu 
Sfânta Treime, să ridicați pe nesimțitorul Falcon și 
toată capiștea, așa cum se află, și să o aruncați departe 
în mare, ca la 30 de stadii, și acolo să vă afundați împre- 
ună cu ea!”172.  

Conform datelor existente în ed. BOR 1988 a 
Sfintei Scripturi, p. 1413, un stadiu este echivalentul a 
185 de metri. Iar conform DEX 2009, un stadiu, pentru 
greci, „varia între 147 și 192 de metri”. Să luăm de bună 
prima variantă și să înmulțim 185 cu 30: rezultă 5. 550 
de metri. Adică peste 5 kilometri și jumătate. Aceasta 

                                           
168 Ibidem.  
169 Ibidem.  
170 Ibidem.  
171 Idem, p. 148.  
172 Ibidem.  
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e distanța pe care au parcurs-o demonii, ducând pe sus, 
prin aer, templul idolesc. 

Pentru că, la cuvântul Sfântului, „s-a făcut zgo- 
mot mare și s-au arătat mulțime de diavoli în formă de 
corbi și vulturi, care au răpit capiștea și idolul și i-au 
aruncat în mare”173.  

Martorul ocular al acestei minuni a fost marinarul 
Licaonid, cel creștinat, care îl adusese pe Sfântul Pan- 
gratios în Sicilia.  

Ighemonul insulei, Bonifatie, află de la Licaonid 
ce se petrecuse cu idolul Falcon. Și datorită relatărilor 
lui Licaonid, Bonifatie începe să creadă în Hristos. Și el 
îl roagă pe Licaonid să îl aducă în fața lui pe Sfântul 
Pangratios174. Licaonid însă îi spune lui Bonifatie să 
cheme populația pentru întrecerea de cai și să facă 
sărbătoare. Și la această sărbătoare o să vină și Sfântul 
Pangratios175.  

La această sărbătoare sportivă vin aproximativ 
200.000 de bărbați din eparhia lui Bonifatie și el le dă 
tuturor o cină. Iar a doua zi au ieșit cu toții pe câmp, 
dar Sfântul Pangratios nu a vrut să meargă, pentru ca 
să nu tulbure poporul. Ci l-a chemat pe Bonifatie la el 
după sărbătoarea sportivă. Când Bonifatie l-a văzut pe 
Sfânt, el era îmbrăcat în veșmintele sale arhierești. Și 
avea lângă el Icoana Domnului Hristos și Sfânta Cruce.  

Dar când l-a văzut, Bonifatie a avut o vedenie: 
pentru că a văzut cum lumina dumnezeiască înconjura 
fața Sfântului Pangratios. Și când Sfântul l-a sărutat pe 
Bonifatie, el, tremurând, a strigat: „Mare este Dumne- 
zeul creștinilor! Cred în Tine Iisuse Hristoase, Dumne- 
zeul[e] cel adevărat”176.  

                                           
173 Ibidem.  
174 Ibidem.  
175 Idem, p. 149.  
176 Ibidem.  
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Sfântul l-a binecuvântat cu semnul Crucii și i-a 
poruncit să șadă lângă el. Dar Bonifatie i-a spus că vede 
văpaie dumnezeiască împrejurul lui. Iar Sfântul a 
înțeles că trebuie să își scoată veșmintele arhierești, 
pentru că harul lui Dumnezeu i se arăta din ele ca 
văpaie. Și după ce le-a dezbrăcat, Bonifatie a ascultat 
cuvintele mântuitoare pe care i le-a spus Sfântul Pan- 
gratios.  

După cină, Sfântul nostru a slujit Utrenia. Și aici 
se petrece o altă vedenie dumnezeiască: Domnul Hris- 
tos a venit ca un fulger la ei, pentru ca să le lumineze 
inimile. După care îl învață pe Bonifatie din Evanghelia 
după Matei, scrisă în evreiește – semn că știa limba 
ebraică – până la miezul nopții. După care Bonifatie 
declară că el „crede din toată inima în Domnul 
Hristos”177.  

Sfântul Papias de Ierapoleos confirmă acest lucru, 
vorbind despre Evanghelia în ebraică a Sfântului 
Matteos178.  

Înainte de a merge la palatul lui Bonifatie, Sfântul 
Pangratios le scrie demonilor și le cere să nu facă 
tulburare și să fie „ca niște surzi și muți”.  

Și după ce demonii i se supun și îi răspund cu glas, 
Pangratios merge cu oamenii săi la ighemonul Boni- 
fatie și locuiește în palatul lui timp de 40 de zile. La 
sfatul Sfântului, Bonifatie ridică o Sfântă Biserică în 30 
de zile.  

Și când Sfântul slujește în Biserică, „toți câți erau 
în Biserică au văzut un foc înfricoșător, care, ca un 
fulger, lumina toată Biserica în chip preaminunat”. Iar 
când el a terminat Dumnezeiasca Liturghie, toți idolii 
din Tavromenia au căzut și s-au zdrobit179.  

                                           
177 Ibidem.  
178 Cf. TLG, Fragmenta, #001 2.16.3.    
179 Viețile Sfinților pe luna iulie, ed. cit, p. 150.  
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Sfântul Ierarh Pangratios îi botează pe cei care au 
crezut, dar nu și pe Bonifatie, pentru că a simțit că nu 
e „creștin desăvârșit”. Însă Sfântul stă la masă cu 
Bonifatie și cu Licaonid, binecuvântând pâinea întru 
pomenirea Născătoarei de Dumnezeu180.  

Slujitorii idolești își află idolii sfărâmați, iar 
Bonifatie se înfricoșează de mânia poporului idolatru. 
Însă el le vorbește pe ocolite și le spune că poate „a 
venit un alt Dumnezeu mai tare” și de aceea s-au 
sfărâmat idolii181. Și el îi trimite ca să își întrebe zeii ce 
se petrece.  

Când idolatrii îi întreabă îndelung pe idolii lor, în 
cele din urmă le răspunde un demon, căruia ei îi spu- 
neau Lison.  

Și demonul le spune că „Dumnezeirea cea în trei 
ipostasuri a cercetat zidirea Sa și a trimis pe Cuvântul 
Său tămăduind[u-i] pe toți” și că Dumnezeu „a făcut 
cerul, pământul, marea și toată lumea și [l]-a zidit pe 
om. [Iar] El a trimis acum…sabie de foc, cu care a 
pierdut pe Falcon, pe Die și pe ceilalți zei” și i-a făcut 
„nelucrători”182. Demonul a spus adevărul, din voia lui 
Dumnezeu, însă idolatrii i-au cerut „ajutorul” pe mai 
departe zeului lor183. 

Ei hotărăsc să îl aducă jertfă pe Bonifatie, iar 
ighemonul a cerut ajutorul Sfântului Pangratios. Și 
Sfântul i-a spus să nu se teamă, profețindu-i faptul că a 
doua zi va vedea „puterea lui Hristos”. În timp ce 
Sfântul Pangratios își făcea rugăciunile de noapte, 
idolii puși la locul lor cad din nou și se sfărâmă. 
Oamenii idolatri, ieșind în fugă din templele lor, trec 
pe lângă Biserică și sunt uimiți de „cântarea duioasă” a 

                                           
180 Ibidem.  
181 Idem, p. 151.  
182 Ibidem.  
183 Ibidem.  
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Sfântului. Căci „glasul Sfântului era foarte dulce și 
melodios”. Însă nu văd Biserica în care el cânta.  

Numai după ce Sfântul își termină rugăciunea și 
iese afară și „gonește întunericul cu semnul Sfintei 
Cruci”, atunci li se deschid ochii păgânilor și ei văd 
Biserica, iar Sfântul li se arată ca un Înger al lui Dum-  
nezeu184.  

Înfricoșați, idolatrii l-au întrebat pe Sfânt dacă el 
e Dumnezeu. Iar el le-a răspuns că este zidirea lui 
Dumnezeu, ca și ei, numai că el nu se închină demo- 
nilor. Ci el e trimisul lui Dumnezeu ca să propo- 
văduiască „cuvântul vieții și al adevărului”, care duce la 
viața veșnică. Căci cei care Îl iubesc pe Dumnezeu se 
îndulcesc veșnic de vederea lui Dumnezeu, pe când cei 
care se închină la demoni se vor munci veșnic împreu- 
nă cu ei185.  

Idolatrii se umilesc și mărturisesc că au văzut în 
el harul dumnezeiesc, dar îi cer să nu le pedepsească 
zeii, pentru că „ne-au ajutat în războaie de multe 
ori”186. Căci demonii „îi ajutau” pe idolatri, pentru ca să 
le rămână fideli.  

Însă Sfântul le cere să meargă și să îl pregătească 
pe Bonifatie pentru jertfă, pentru că acolo le va arăta 
„puterea” Dumnezeului său187. Idolatrii încep să 
înțeleagă faptul că Dumnezeul lui Pangratios e „mai 
puternic” decât zeii lor, pentru că tocmai de aceea le-a 
distrus idolii. Xantip, doctorul idolatrilor, le întărește 
și mai mult această convingere, spunându-le că, re- 
cent, a venit la el „un om cu chip minunat și vrednic” 
și i-a adus o Sfântă Evanghelie. Pe care i-a prezentat-o 
drept „carte doctoricească”, vindecătoare.  

                                           
184 Idem, p. 152.  
185 Ibidem.  
186 Idem, p. 152-153.  
187 Idem, p. 153.  
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Iar el a citit cartea, scrisă de cei 4 Evangheliști, 
care l-au învățat că Iisus este Fiul lui Dumnezeu…iar 
casa lui, când a primit Evanghelia, „toată s-a luminat 
de o lumină cerească și câți neputincioși zăceau acolo, 
munciți de felurite boli, toți s-au tămăduit în acel 
ceas”188.  

Poporul vrea să se întoarcă la Sfânt după mărturia 
lui Xantip, „dar diavolul nu i-a lăsat pe niciunul, ci i-a 
silit să se ducă la palat”189. L-au luat pe Bonifatie, l-au 
dezbrăcat, l-au legat cu mâinile la spate și l-au dus în 
fața idolului Lison, lucru care i-a plăcut demonului. Iar 
idolul avea „un șarpe foarte mare și prea înfricoșat 
[înfricoșător], care bea sângele jertfelor”.  

Aici, la această manifestare păgână, vine Sfântul 
Pangratios, îmbrăcat în veșmintele sale arhierești și cu 
Sfânta Cruce în mână, care s-a arătat tuturor „ca o 
văpaie de foc”. Legăturile lui Bonifatie se dezleagă, iar 
idolatrii cad cu toții la pământ, pentru că nu suportau 
slava dumnezeiască. După ce îi binecuvintează, ei se 
pot ridica și Sfântul îl alungă pe demon din idolul 
Lison190. „Atunci diavolul a făcut îndată un zgomot 
mare, încât toți s-au cutremurat; apoi idolul s-a dezră- 
dăcinat din acel loc înfricoșat [înfricoșător] și neclintit, 
împreună cu diavolul care era sălășluit într-însul, și a 
căzut în mare, iar haina lui Lison, adică acel șarpe mare, 
a rămas în groapă. Atunci Sfântul l-a legat de grumaji 
și l-a tras afară. Șarpele, făcând mai întâi o șuierătură 
groaznică, s-a despicat de sus până jos. [Iar] poporul, 
văzând nişte minuni preaslăvite ca acestea, a strigat: 
«Mare este Dumnezeul lui Pangratie!»”191. Ca și idolul 
dinainte, și acesta a fost aruncat în mare, dimpreună 

                                           
188 Ibidem.  
189 Ibidem.  
190 Ibidem.  
191 Idem, p. 153-154.  
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cu demonii care locuiau în el. Iar șarpele a fost omorât 
în mod minunat.  

Paharele pline de sânge animal, cât și taurii și 
țapii aduși jertfe, au fost aruncați la câini de către 
idolatrii care se leapădă de idolatria lor. Ei au intrat în 
templele lor și și-au sfărâmat idolii, „i-au scuipat și i-
au călcat în picioare”. Și cei care au făcut asta erau 
peste 100.000 de oameni192.  

După ce s-au curățit și au postit timp de 3 zile, au 
venit cu lumânări și cu haine pentru Dumnezeiescul 
Botez. Și Sfântul Pangratios a botezat într-o zi 24.000 
de oameni, făcându-se în toată cetatea „bucurie mare 
și veselie”193.  

Au venit și cei care locuiau lângă muntele Etna194 
și s-au botezat, pentru că auziseră despre minunile 
Sfântului195. „Căci el tămăduia șchiopi, orbi, slăbănogi, 
idropici, îndrăciți și alți neputincioși”. Xantip aduce 
Sfânta Evanghelie pe care a primit-o în mod minunat, 
iar „Sfântul a citit-o poporului și toți au primit-o cu 
bucurie și cu mare evlavie”196.  

Femeia bolnavă de lepră, care e vindecată și apoi 
se îmbolnăvește din nou la porunca Sfântului Pan- 
gratios, datorită necredinței ei, după ce ajunge la con- 
știința pocăinței, cere din nou vindecarea. Iar el, 
însemnând-o cu semnul Sfintei Cruci, o tămăduiește, 
și, „fiindcă a crezut din tot sufletul” ei, Sfântul o învață 
dreapta credință, după 8 zile o botează și o face 
Diaconiță a Bisericii, cu numele de Benedicta197. După 

                                           
192 Idem, p. 154.  
193 Ibidem.  
194 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Etna.  
195 Viețile Sfinților pe luna iulie, ed. cit, p. 154.  
196 Ibidem.  
197 Idem, p. 154-155.  
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aceea Benedicta și-a sfărâmat idolii și și-a lăsat întreaga 
bogăție, slujind Domnului.  

După mai multe vindecări minunate, Sfântul Pan- 
gratios botează 8.000 de bărbați, în afară de femeile și 
copiii lor, și a slujit Dumnezeiasca Liturghie pentru ca 
să îi împărtășească pe cei botezați198.  

Vedem din nou, ca și în viața Sfântului Rumwold, 
că Botezul preceda în vechime Dumnezeiasca Litur- 
ghie. Că se slujea în mod special Dumnezeiasca Litur- 
ghie pentru cei nou botezați, pentru ca toți să se împăr- 
tășească în comuniune frățească.  

Însă, la Dumnezeiasca Liturghie, „Biserica s-a 
deschis deasupra și a venit un foc ceresc, care l-a încon- 
jurat” pe Sfântul Pangratios. Și vedenia au avut-o, 
pentru ca să fie încredințați că Sfânta Euharistie e 
sfințenie mare și că la ea nu se vine oricum.  

Fața Sfântului era „ca o făclie de foc”. Iar el le-a 
spus să nu se teamă, pentru că „focul acesta nu arde, ci 
[îi] luminează pe cei ce se împărtășesc”199. Îi luminează 
duhovnicește, îi sfințește interior, pentru că ei se unesc 
cu Trupul, cu Sângele și cu dumnezeirea lui Hristos și 
se umplu de harul dumnezeiesc cel necreat al Dumne- 
zeului nostru treimic. 

Sfântul Pangratios îi „împărtășește pe toți credin- 
cioșii care erau botezați, iar pe cei necredincioși i-a 
făcut catehumeni, adică i-a pregătit pentru Sfântul Bo- 
tez, și a treia zi a botezat 5.000” de oameni200.   

În fața armatei Tavromeniei, formată din 540.000 
de oameni, Sfântul Pangratios se arată în veșmintele 
sale arhierești, într-un loc înalt din câmp201. Soldații 
păgâni văd fața lui „luminând ca o lumină” și credeau 

                                           
198 Idem, p. 155.  
199 Ibidem.  
200 Ibidem.  
201 Ibidem.  
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că este Dumnezeu. Însă cei care erau creștini le-au spus 
că oamenii nu sunt dumnezei, ci robi ai lui Dumnezeu, 
și mulți dintre soldați au cerut Sfântul Botez, pentru că 
au crezut în Hristos202. Sfântul slujește Dumnezeiasca 
Liturghie pe câmpul de luptă. Cei credincioși se 
împărtășesc, dar necredincioșii au asistat cu evlavie. Și 
atunci Dumnezeu a făcut o altă mare minune: „un nor 
s-a pogorât și [l-]a acoperit pe marele Pangratie, și 
poporul, văzând aceasta, a căzut la pământ minu- 
nându-se, iar când a înălțat Sfânta Pâine, norul s-a suit 
la cer”203.  

Iar soldații păgâni „au crezut din tot sufletul” în 
Dumnezeu. De aceea, după 3 zile de catehumenat și de 
postire, i-a botezat pe toți acolo, pe câmpul de luptă204. 
Acolo, înainte de luptă, le-a hirotonit Preot pe Eva- 
grios, ucenicul său și scriitorul Vieții sale. Evagrios a 
fost făcut Preot militar pentru armată. Și armata creș- 
tină a avut steaguri creștine, cu chipul Domnului la cel 
principal și cu Sfânta Cruce la toate celelalte205. 

Diaconiței Benedicta i se alătură „două fecioare 
frumoase, surori după trup, dar orfane”, care doresc să 
trăiască în feciorie206. Pe cea mai mare dintre fecioare, 
Sfântul o hirotesește Diaconiță. Însă păgânul Elid le 
dorește pătimaș pe cele două fecioare și îi trimite pe 
demoni asupra lor. Dar demonii i-au mărturisit lui Elid 
că „am văzut la acele femei un mare ajutor, și nesu- 
ferind vederea lui, am fugit fără a face ceva. Deci, fă ce 
voiești, că noi fugim de acel loc, precum au fost izgo- 
niți, de dumnezeiasca putere, Falcon, Lison și Joe!”207.  

                                           
202 Idem, p. 155-156.  
203 Idem, p. 156.  
204 Ibidem.  
205 Ibidem.  
206 Idem, p. 156-157.  
207 Idem, p. 157.  

86



Elid le închide pe Sfintele Fecioare în temniță și 
ele se pregătesc pentru mucenicie208. Sfânta Diaconiță 
i-a prorocit surorii sale că ea va fi martirizată a doua zi, 
iar aceasta din urmă va fi martirizată după ceva vreme.  

A doua zi prorocia sa s-a împlinit: Diaconița a fost 
bătută până la sânge în fața surorii sale, i s-a tăiat capul 
și i l-au aruncat într-o peșteră. Și, în timp ce a doua 
Sfântă Fecioară a fost închisă într-o casă, Sfântul 
Pangratios, dimpreună cu cei credincioși, „a[u] luat din 
peșteră Sfintele Moaște ale Diaconiței și le-a[u] îngro- 
pat cu cinste, după cum se cuvine”209.  

Pentru că Sfânta Fecioară nu dorește să jertfească 
idolului Scamandru, ea a fost bătută, i s-a tăiat capul și 
el i-a fost aruncat în aceeași peșteră. Iar credincioșii au 
îngropat-o pe Sfânta Mucenică lângă sora ei, lângă 
Sfânta Mucenică și Diaconiță martirizată mai înainte.  

Poporul însă, auzind atrocitățile pe care le-a făcut 
Elid, cum le-a martirizat pe cele două Sfinte Fecioare, 
a vrut să îl ardă de viu dimpreună cu idolii lui. Însă 
Sfântul i-a oprit și le-a spus că judecata lui Elid e de 
competența lui Bonifatie. Iar cei credincioși au zidit o 
Biserică în numele celor două Sfinte Mucenice Fecioa- 
re210.  

Însă, începând de la această dată, „iudeii și 
mondanii s-au sfătuit împotriva Sfântului Pangratie ca 
să-l omoare”211. Nu știm însă cine sunt mondanii. Dar 
știm foarte bine cine sunt iudeii… 

Sfântul Pangratios însă a cunoscut „acel gând rău 
și viclean” al acelora și a adunat poporul cel credincios 
și le-a vorbit despre sfatul lor212. Trimișii iudeilor și ai 

                                           
208 Idem, p. 157-158.  
209 Idem, p. 158.  
210 Ibidem.  
211 Ibidem.  
212 Ibidem.  
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mondanilor vor să convingă poporul credincios să se 
întoarcă la păgânism, pe când Sfântul Pangratios îi 
mustră pe iudeii care au cunoscut Legea lui Dumnezeu 
și au părăsit-o și L-au lăsat pe Dumnezeu, Care i-a 
născut pe ei și i-a hrănit, și s-au amestecat cu 
neamurile păgâne. Cei care îi doreau moartea au fugit 
spre Siracuza Siciliei213. Dintre ei, doar vrăjitorul 
mondan, care i-a dat cartea vrăjitorească lui Elid, s-a 
făcut creștin. „El a scris și pătimirile Sfintelor [Muce- 
nice]”.  

Însă cei plecați spre Siracuza au fost înecați în 
mare, după voia Sfântului Pangratios. Când Bonifatie 
s-a întors de la război, el l-a întemnițat pe Elid. Iar robii 
avari, prizonieri de război, aduși de Bonifatie acasă, 
văzându-l pe Sfântul Pangratios slujind Dumnezeiasca 
Liturghie, au crezut în Hristos. Ei au cerut Botezul prin 
traducător și el i-a botezat.  

După acest eveniment binecuvântat, Sfântul 
Pangratios hirotonește Preoți și Diaconi în eparhia sa, 
pentru ca aceștia să zidească Biserici și să se ocupe de 
cei credincioși214.  

Iar Preotului Evagrios și Diaconului acestuia, 
Epafroditos, Sfântul Pangratios le-a poruncit să scrie 
„Tainele Bisericii, praznicele cele mari, citirile, porun- 
cile și câte alte se cuvine să le știe credincioșii”215.  

Din accentul pus pe credincioși rezultă că cei doi 
trebuiau să facă o exegeză a cultului, o explicație a 
cultului Bisericii pentru cei credincioși. Dar pentru ca 
să facă asta, atunci trebuiau să aibă la îndemână cărțile 
de cult ale Bisericii. Și aici e vorba despre sec. I al Bise- 
ricii.  

                                           
213 Idem, p. 159. A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Siracuza,_Sicilia.  
214 Idem, p. 159-160.  
215 Idem, p. 160.  
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Însă, din amănuntele ulterioare, înțelegem că, de 
fapt, cei doi au scris/ copiat cărțile de cult ale Bisericii 
din eparhia Sfântului Pangratios. Pentru că „Sfântul, 
venind înaintea poporului, le-a dat pentru fiecare ținut 
Preot și Diacon și astfel s-a dus fiecare în patria sa. 
După aceea eu216 am mers în toate eparhiile și i-am 
sfătuit să citească slujba Bisericii și celelalte de nevoie 
credinței”217.  

Bonifatie îi taie capul lui Elid, cel care le-a 
martirizat pe Sfintele Fecioare. Iar după doi ani, Preoții 
din eparhii au venit la Sfântul Pangratios și i-au cerut 
să le sfințească Bisericile. Bonifatie și alți bogați au dat 
milostenii pentru Biserici și pentru ierarhia Bisericii. 
Astfel se fac „vase de aur, de argint și veșminte de 
mătase pentru toate Bisericile”218.  

În urma unei vedenii dumnezeiești, Sfântul 
Pangratios află că trebuie să îl hirotonească Preot pe 
Diaconul Epafroditos și să îl trimită „în părțile Tara- 
coniei”219. Noul Preot încalecă pe un măgar, călăto- 
rește 3 zile și animalul nu vrea să meargă mai departe. 
În timp ce citea Sfânta Evanghelie și Crucea era lângă 
el, o femeie îl vede și rămâne uimită. Pentru că a văzut 
slava lui Dumnezeu în el220. Și bărbatul femeii vede în 
Epafroditos Preotul slava lui Dumnezeu și el îi arată că 
știa despre Hristos221.  

Bărbatul femeii crede în Hristos și cere să fie 
botezat. Și-a adus haine noi, Epafroditos l-a botezat în 
râu…iar în timpul Botezului, bărbatul L-a văzut pe 

                                           
216 E vorba despre Evagrie Preotul, cel care mărturisește 

acestea.  
217 Viețile Sfinților pe luna iulie, ed. cit, p. 160.  
218 Idem, p. 160-161.  
219 Idem, p. 161.  
220 Ibidem.  
221 Ibidem.  
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Domnul, Care Și-a întins mâna dreaptă peste capul 
lui222. Când s-a întors la ai săi…secerătorii au crezut „că 
este foc și toți fugeau de el. Dar femeia sa, cunoscându-
l pe dânsul după vorbă, le-a zis lor: «Nu fugiți, că acela 
este bărbatul meu! El vine să ne spună ce i s-a întâm- 
plat»”223. Pentru că ea începuse să creadă în Hristos și 
știa că și bărbatul ei crezuse, pentru că a văzut în el 
aceeași slavă a lui Dumnezeu, pe care o văzuse și în 
Preotul lui Dumnezeu, în Epafroditos.  

Bărbatul le-a spus că a crezut în Domnul și că s-a 
botezat și de aceea „a luat chipul cel frumos de Înger”. 
Însă secerătorii, luminați și ei de Dumnezeu, „au 
aruncat secerile [lor] [și] au alergat [și ei] la Epafrodit”. 
Epafroditos li s-a confesat și le-a spus că și el a fost mai 
înainte idolatru și că Îngerul lui Dumnezeu i-a dat lui 
Sfânta Evanghelie și pe aceasta le-a arătat-o și lor. Și le-
a citit din Sfânta Evanghelie și i-a veselit cu propovă- 
duirea dreptei credințe, iar a doua zi le-a promis Bote- 
zul224.   

Însă, în acea noapte premergătoare Botezului, „în 
ceasul al doilea din noapte, au venit mulțime de 
diavoli, în chip de oameni negri și grozavi”, care au 
început să se lamenteze. Dar Preotul Epafroditos „și-a 
făcut cruce anatematizând[u-l] pe diavol” și i-a învățat 
și pe catehumeni să se lepede de Satana și să se unească 
cu Hristos. Și când ei s-au lepădat de Satana și s-au unit 
cu Hristos, „îndată s-a arătat la răsărit o sabie de foc, 
care [i-]a gonit pe diavoli”225.   

A doua zi i-a botezat în râu și „i-a trimis în diferite 
părți ca să propovăduiască Evanghelia, dând fiecăruia 
câte o Cruce de cedru, cu care să facă minuni. [Iar ei], 
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ducându-se prin sate și prin multe cetăți, tămăduiau 
toată neputința cu dumnezeiasca putere [a Preasfintei 
Treimi], iar diavolii, nesuferind să vadă semnul Sfintei 
Cruci, fugeau. De aceea, oamenii din acel loc, minu- 
nându-se, au întrebat pe bărbații aceia, de unde au luat 
putere să facă astfel de minuni preaslăvite. [Iar] ei le-
au arătat lor pe Domnul Hristos și, crezând, mulți 
alergau în fiecare zi la înțeleptul Epafrodit și se bote- 
zau. Apoi, zidind acolo o Biserică, slujeau Sfânta 
Liturghie, împărtășindu-i cu Dumnezeieștile Taine. Și 
pe cât trecea vremea, pe atât și credincioșii se înmul- 
țeau”226.  

Însă Sfântul Marchianos, Episcopul Siracuzei, află 
că Preotul Epafroditos a fost trimis în eparhia lui de 
către Sfântul Pangratios. Și de aceea i-a trimis o 
scrisoare în acest sens. Dar înainte de a primi răspunsul 
de la Pangratios, Marchianos a fost luminat de Domnul 
în această problemă.  

Preotul Evagrios, cel care a dus scrisoarea Sfântu- 
lui Pangratios pentru Sfântul Marchianos, rămâne la 
Epafroditos timp de 8 zile. Și apoi, împreună cu Mar- 
chianos, a mers la Pangratios. Când cei doi Sfinți, 
Marchianos și Pangratios, s-au întâlnit în Tavromenia, 
ei au cerut unul de la altul binecuvântare, cu smerenie. 
Iar după ce s-au sărutat frățește, au făcut rugăciune în 
Biserică, apoi au stat de vorbă227.  

Cei doi Sfinți „erau la chip și la starea corpului 
asemenea”228. Iar Bonifatie și toți boierii Tavromeniei 
iau binecuvântare de la Sfântul Marchianos.  

Când s-au întâlnit cei doi era o zi de sâmbătă. A 
doua zi, duminica, cei doi Sfinți Ierarhi slujesc împre- 
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ună Dumnezeiasca Liturghie și…se pogoară foc din cer 
și înconjoară Sfânta Masa.  

Credincioșii nu îndrăznesc să vină să se împăr- 
tășească din cauza slavei dumnezeiești, dar Sfântul 
Pangratios le-a spus că focul dumnezeiesc pe care ei îl 
văd este „umbrirea Sfântului Duh, care [îi] face pe 
slujitorii Lui văpaie de foc”229. Sfântul Marchianos a stat 
împreună cu Sfântul Pangratios timp de 15 zile. Și, la 
plecare, Marchianos l-a invitat pe Sfântul Pangratios ca 
să vină să viziteze eparhia lui. Sfântul Pangratios a fost 
de acord și, într-o zi, pe mare, au ajuns la Siracuza, iar 
noaptea au rămas la episcopia Sfântului Marchianos.  

Însă ucenicii Sfântului Marchianos, „văzându-l, 
au plâns, spunând că noaptea veneau diavolii și îi 
înfricoșau, zicându-le că [Marchianos] s-a înecat în 
mare”230. Iar Sfântul Marchianos caracterizează efortu- 
rile mincinoase ale demonilor de a-i înșela și înspăi- 
mânta drept „năluciri”231.  

Poporul credincios din Siracuza e adunat ca să fie 
binecuvântat de Sfântul Pangratios. „Adunându-se 
toți, au căzut la picioarele Sfântului și i-a binecu- 
vântat pe toți”232. Și de aici înțelegem marea impor- 
tanță pe care o are binecuvântarea arhierească în viața 
celor credincioși.  

Pangratios rămâne 6 zile în Siracuza și se 
veselește cu Marchianos, ca doi „adevărați prieteni ai 
lui Hristos”233. Aici are o vedenie despre un viitor 
război împotriva tavromenilor, dar nu a spus nimănui 
despre vedenie. Tocmai când a ajuns acasă le-a vestit 
despre războiul diavolului împotriva lor. Pentru că va 
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veni asupra lor Acvilin, împăratul Calabriei234. Cu 
această ocazie aflăm că numele Tavromenia vine de la 
numele lui Tavru, un erou local235.  

Acvilin înconjoară Tavromenia cu 600.000 de 
soldați, pe când cetatea avea doar 40.000 de soldați. Și 
în prima zi, din voia Domnului, tavromenii au fost 
biruiți. De aceea și-au adus aminte de idolatria lor și au 
vrut să îl omoare pe Bonifatie și să predea cetatea 
vrăjmașilor. Însă atât Bonifatie cât și Sfântul Pangra- 
tios i-au învățat pe tavromeni să nădăjduiască în Dum- 
nezeu236.  

Sfântul le-a spus că ei sunt „ostași ai Marelui 
Împărat” și de aceea nu trebuie să se teamă. Iar dacă au 
obosit, să plece acasă și să se odihnească, pentru că 
„Domnul Hristos, Marele Împărat și Dumnezeul cel 
atotputernic va lupta în război pentru voi”237.  

Soldații însă se mânie la aflarea acestui sfat și, 
datorită fricii, au vrut să se sinucidă. Însă după ce i-a 
sfătuit de trei ori, iar vrăjmașii erau în jurul cetății, 
Sfântul Pangratios se îmbracă în veșmintele sale arhie- 
rești, îl ia pe Preotul Evagrios și pe Diaconul Tatianos, 
și pleacă spre locul de luptă.   

Sfântul avea în mână „Cinstita Cruce cu Icoana 
Domnului Hristos, iar Tațian [Diaconul], Icoana Apos- 
tolului Petru”.  

Suindu-se la loc înalt, Sfântul a binecuvântat în 
cele patru părți ale lumii și s-a rugat astfel: „Doamne, 
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, deșteaptă-Ți 
puterea Ta și vino ca să ne mântuiești pe noi! 
Vrăjmașul să nu răpească cetatea Ta, ci arată spre ei 
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puterea Ta, prin Sfânta Cruce cea făcătoare de viață și 
prin curata Ta Icoană”238.  

Și ridicând el Sfânta Cruce, iar ceilalți doi slujitori 
ai Bisericii Sfintele Icoane, „toți vrăjmașii s-au întu- 
necat [la minte] și întorcându-se înapoi se ucideau 
unul pe altul, socotind că[-i] ucideau pe cetățeni[i]” 
Tavromeniei239.  

Când această minune s-a petrecut, Sfântul 
Pangratios, cu milostivire, s-a rugat din nou Dom- 
nului: „Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, 
dă umilință în inimile oamenilor acestora, ca să cu- 
noască puterea Ta și să se întoarcă la cunoștința 
dreptei credințe!”240.  

Și Domnul S-a milostivit de armata care se omora 
pe ea însăși și ei au fugit, tânguindu-se. Iar cetățenii 
Tavromeniei, „văzând o astfel de minune înfricoșată 
[înfricoșătoare], [Îl] slăveau pe Domnul, mulțumind 
lui Pangratie”241.  

Însă 4.000 din oastea vrăjmașă au cerut să fie 
miluiți de creștini. Și ei au fost primiți înăuntru și fiind 
învățați de Sfântul Pangratios, au crezut în Hristos242. 
Dintre ei a hirotonit Preoți și Diaconi și pe aceia i-a 
trimis în Calabria ca să propovăduiască Evanghelia 
Domnului.  

Iar unii dintre calabrezii creștinați au mărturisit 
că în timpul luptei vedeau „trei sori pe zidurile cetății, 
strălucind mai mult decât soarele zilei” și atunci se 
omorau unii pe alții243. Iar sorii aceia erau Sfânta Cruce 
și cele două Sfinte Icoane.  
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Sfântul Pangratios își cunoaște mai dinainte 
sfârșitul și de aceea îi vestește lui Evagrios că îl lasă 
Episcop în locul său. Pentru aceasta îl trimite la Roma, 
la Sfântul Apostol Petros, ca să îl hirotonească Episcop.  

Apoi, când se va întoarce în Tavromenia, să îl 
boteze și pe Bonifatios, ighemonul244, care avusese un 
catehumenat foarte îndelungat. Vederea sa înainte o 
dovedește și atunci când vorbește despre Preotul care 
murise de trei zile245. Însă, în timp ce Bonifatios era la 
război, l-a lăsat locțiitor pe Artagar, idolatrul. „Acela s-
a arătat ca al doilea Iuda, căci avea nemărginită ură 
către Sfânt”246.  

În timp ce Artagar plănuia omorârea lui Pan- 
gratios prin doi robi ai lui, în timpul rugăciunii, Sfântul 
Pangratios primește vestea adormirii sale: „Pangratie, 
vino credinciosule și înțeleptule iconom, de te îndul- 
cește de bunătățile [pe care] ți le-am pregătit [ție]!”247.   

Artagar îl cheamă la masă. Iar Sfântul Pangratios 
se împărtășește cu Sfânta Euharistie, își pune omofo- 
rul său arhieresc și merge la palat, dar nu mănâncă 
nimic. Idolatrii aduc la masă pe idolul Scamandru, dar 
Sfântul, făcând semnul Sfintei Cruci, idolul a căzut la 
pământ. Iar ei, văzându-și idolul la pământ, l-au lovit 
„peste cap și peste fața lui cea îngerească” pe Arhiereul 
Domnului. Îl numesc „vrăjitor” și „pierzătorul zeilor” 
lor, îl trântesc la pământ pe Sfânt și îl bat fără milă. „Iar 
altul îl tăia cu sabia, până ce Fericitul și-a dat sufletul 
[său], zicând acestea: «Doamne, Iisuse Hristoase, în 
mâinile Tale îmi dau sufletul meu!»”. Și după ce l-au 
omorât, ucigașii lui „au luat cinstitul lui trup și l-au 
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aruncat într-o despicătură de piatră, departe de pa- 
lat”248.  

Cel care a văzut cum a fost aruncat trupul 
Sfântului, a fost un copil creștin. Și el a strigat: „De ce 
ați ucis pe cel Drept fără dreptate?”. Și ucigașii Sfântu- 
lui au alergat după el ca să îl prindă. Însă copilul a sărit 
în prăpastie ca să scape. Numai că „Îngerul Domnului 
l-a răpit înainte de a cădea și l-a pus nevătămat într-un 
loc, departe de ucigași”.  

Preotul Evagrios găsește Sfintele Moaște ale Sfân- 
tului Pangratios „în despicătura pietrei”, pentru că, ne 
spune el, „am văzut o lumină ca un fulger și, apro- 
piindu-mă, am văzut cinstitul lui trup zdrobit, sânge- 
rat și fără de chip”249, desfigurat în bătaie.  

Tatianos, Licaonid, Bonifatios și mulți alții s-au 
adunat la Sfintele Moaște. Bonifatios „a plâns cu mare 
glas, sfâșiindu-și de durere hainele sale”. A venit și 
Cuvioasa Paula, dimpreună cu fecioarele, vărsând la- 
crimi de durere250.  

Au luat Sfintele Moaște și au început să îi facă 
raclă scumpă de aur Sfântului Pangratios. Copilul a 
spus cine l-a ucis pe Sfânt, iar Artagar și complicii lui 
au fost legați și bătuți fără milostivire, „încât li se 
vedeau oasele”. Iar Bonifatios și-a luat sabia și i-a 
omorât pe cei care l-au martirizat pe Sfântul Pangra- 
tios și le-a aruncat trupurile în mare.   

După trei zile, racla a fost gata și au pus în ea 
Sfintele Moaște și le țineau ascunse de popor251. Dar 
după 7 zile de la adormirea lui, Sfântul i s-a arătat în 
vedenie lui Evagrios, dimpreună cu alți 12 Sfinți, în 
timp ce Evagrios era în Biserică. Și i-a cerut să îi 
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îngroape trupul, după cum e „obiceiul cel de obște” al 
creștinilor252.  

De aceea, Evagrios a adunat poporul cel credin- 
cios, a făcut priveghere, „cântând toată noaptea”, iar a 
doua zi, Evagrios, Tatianos, Licaonid și Bonifatios au 
deschis racla de aur și au avut parte de o mare minune: 
„am văzut o minune preaslăvită. Trupul lui nu era după 
cum îl pusesem [noi], grozav de însângerat, rănit și fără 
de cap [cu sensul: cu capul tăiat n.n.], ci frumos și 
strălucind ca o lumină. El era întreg și nevătămat, curat 
de sânge și nu se vedea nicio rană sau întinăciune cât 
de puțin, nici pe trup, nici pe hainele lui”253. Au găsit 
Sfintele Moaște întregi, nevătămate, adică cu capul 
legat la loc de trup, vindecat, neavând nicio rană sau 
vreo pată pe trup și pe veșminte.  

Bonifatios, văzând o astfel de minune, „s-a 
[în]spăimântat și a plâns mult timp”. Și când au scos 
Sfintele Moaște la vedere, „tot locul acela s-a umplut 
de o mireasmă plăcută. De aceea, s-a adunat mulțime 
nenumărată de bărbați și de femei, [de] tineri și [de] 
bătrâni, care, sărutând Sfintele lui Moaște, [Îl] slăveau 
pe Cel ce Se slăvește prin cei care Îl slăvesc pe El”254.  

Cu pietre cioplite din Lachedemonia s-a făcut o 
raclă cioplită pentru Sfintele Moaște, iar din racla de 
aur s-au făcut vase pentru Biserică.  

La 40 de zile după adormirea Sfântului, Evagrios 
pleacă la Roma, și Sfântul Apostol Petros „știa cu duhul 
toate cele făcute și le-a propovăduit către ucenicii săi, 
zicând: «Pangratie, Episcopul Tavromeniei s-a săvârșit. 
Și iată Evagrie, ucenicul lui, vine la noi!»”.   

Sfântul Petros îl hirotonește Episcop pentru 
Tavromenia pe Evagrios și l-a lăudat pe ighemonul 
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Bonifatios pentru credința lui. La întoarcere, Episcopul 
Evagrios îl botează pe Bonifatios, cel care a așteptat 
atât de mult Sfântul Botez, și el părăsește postul de 
conducere, își taie părul și se îmbracă în haine 
sărace255, slujind Bisericii. Cu banii aduși de Bonifatios, 
Episcopul Evagrios zidește o Biserică cu hramul Sfântul 
Sfințit Mucenic Pangratios.  

Iar Biserica zidită în cinstea Sfântului Pangratios 
era „bogată și frumoasă”, „poleită cu aur” și în ea s-au 
zugrăvit „toate minunile Scripturii Vechi și Noi. Ase- 
menea am zugrăvit cu multă sârguință și icoana 
dascălului meu, Pangratie, pe care, când o văd și o 
privesc, mă bucur, încât mi se pare că vorbesc cu 
dânsul”256.   

Pentru că Sfintele Icoane ni-i aduc pe Sfinți 
alături de inima noastră și ne fac să ne rugăm lor cu 
credință și cu evlavie, pentru că ei, stând în fața lui 
Dumnezeu, se roagă neîncetat pentru noi.  

Viața sa în română se termină cu amănuntul că 
„multe…și nenumărate minuni și semne s-au făcut la 
sfântul lui mormânt.  

Pe mulți bolnavi, care sufereau de multe boli și se 
chinuiau, i-a tămăduit [Sfântul Pangratios]. Mulți 
diavoli din oameni a izgonit, cu nebiruitul dar și cu 
puterea Domnului nostru Iisus Hristos” dar, în același 
timp, că cele despre viața lui s-au spus aici „pe scurt”257.  

Anumite date din ediția românească se regăsesc 
și în vol. 1 din Vitae Sanctorum Siculorum258 a lui 
Octavio Caietano. Și este o ediție în limba latină. Iar în 
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aceasta găsim faptul că Sfântul Pangratios s-a născut în 
Antiohia Siriei și că L-a văzut pe Domnul în trup259. Pe 
la anul 40 d. Hr., probabil în luna februarie, Sfântul 
Pangratios a fost trimis de Sfântul Apostol Petros, 
dimpreună cu Sfântul Marcianus, Apostolul Siciliei 
[Siciliae Apostolum], în această insulă260. Aici găsim și 
numele corăbierului care l-a dus în Sicilia și care s-a 
convertit la dreapta credință: Lycaonid261. Dar și 
numele unuia dintre idolii tavromenilor: Lysonis262.  

După Lysonis e pomenit primul idol din Viața 
românească: Phalcus, dar și numele mamei copilului: 
Phalconilla263. Dar e pomenit și praefectum [prefectul/ 
conducătorul] cetății Tavromeniei: Bonifacius264, cât și 
Episcopul Epaphroditus, hirotonit de Sfântul Pangra- 
tios265.  

Cel care îl ura pe Sfântul nostru este Artagatus266. 
Și Sfântul Pangratios este martirizat prin lovirea cu 
toiege [fustibus], cu pumnii [pugnis], cu pietre [lapidi- 
bus] și cu săbii [gladiis]267. Iar după ce l-au omorât, l-
au aruncat într-o groapă adâncă [in occultam vora- 
ginem]268. Și Sfintele lui Moaște au fost descoperite de 
către ucenicii lui din cauza marii lumini dumnezeiești 
care le acoperea269. Și în această ediție se vorbește 
despre canonul scris de Sfântul Iosif Imnograful270, dar 
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și despre Evagrius, ucenicul și scriitorul Vieții sale și cel 
care i-a urmat în episcopat271.  

Însă aici nu găsim, nici pe departe, Viața extinsă 
a Sfântului Pangratios pe care o avem în română, 
pentru că Viața scrisă de Evagrius e considerată de 
autorul romano-catolic o scriere plină de „exagerări 
deșarte [futilibus exaggerationibus]”272. Și de aceea nu 
o prezintă în întregime. Dar nu ne arată care sunt 
„exagerările”.  

Și prin aceasta arată că Viața Sfântului Pangratios 
l-a enervat, tocmai prin aceea că datele din ea nu con- 
cordau cu imaginea contrafăcută despre istoria Biseri- 
cii, pe care autorul o avea.   

Cele două Sfinte Mucenice și Fecioare surori sunt 
Maria și Seia273. 

Îi găsim amintiți și pe Benedicta, Elidus, Paulina 
și Neophytus Diaconul274.  

În Acta Sanctorum, după cum aminteam la 
început, autorul cântărilor Sfântului e mărturisit a fi 
Sfântul Iosif Imnograful275.  

În ediția românească a Mineiului pe luna iunie, 
după cum am văzut, autorul canonului Utreniei apare 
ca fiind Sfântul Teofanis Imnograful.  

Însă textul din greacă și cel din română, ambele 
mărturisite a fi ale Sfântului Teofanis, au multe în 
comun cu textul din latină, al Sfântului Iosif Imno- 
graful, dar nu se identifică.  

Spre exemplu, cântarea din limba greacă, cu care 
am început Viața Sfântului din ediția de față, o regăsim 
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și în latină. E a 32-a cântare, din cele 34, ale cântărilor 
Sfântului Iosif Imnograful:   

 

 
 
„Imaginem animae ad suum prototypum as- 

cendere probe cognoscens, ubique intactam inconta- 
minatamque servasti; Jesu ac Dei nostri imaginem 
erexisti, ad simulacra daemonum evertenda”. 

În latină, prima cântare ne vorbește despre 
predicarea Prea Sfintei Treimi de către Sfântul Pan- 
gratios276. În a doua el este numit „Mucenic al lui 
Hristos [Christi Martyr]”, în a 5-a este numit ucenicul 
cel adevărat al Sfântului Apostol Petros, iar în a 6-a este 
amintită cetatea Tavromeniei277.  

A 11-a cântare din latină seamănă cu a 3-a de la 
cântarea a 4-a din română și greacă.   

În a 14-a cântare din limba latină găsim sintagma 
Discipulorum coryphaeus [corifeul Ucenicilor]278, cu 
adresă la Petros, pe care o găsim și în română.  

A 15-a cântare are similitudini cu a 2-a cântare a 
cântării a 4-a. Iar cântările 25-33 din latină le regăsim 
în română. 

În scrierea Sfântului Teodor Studitul, ELEGCOS 
KAI ANATROPH TWN ASEBWN POIHMATWN/ Refu- 
tatio et subversio impiorum poematum [Respingere și 
răsturnare a alcătuirilor necredincioase] (conținută în 
PG. 99, col. 435-478), găsim o citare din Viața Sfântului 
Pangratios.  

                                           
276 Idem, p. 242.  
277 Ibidem.  
278 Idem, p. 243.  
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Și anume în col. 467-468, unde se spune: „Glasul 

lui Petros, verhovnicul Apostolilor: «Pune înainte icoa- 
na Domnului nostru Iisus Hristos și pe aceea zu- 
grăvește-o/ picteaz-o în [vârful] turn[ului]279, pentru ca 
mulțimile să vadă/ să discearnă chipul pe care l-a 
asumat Fiul lui Dumnezeu!»”. 

Iar în PG s-a specificat faptul că textul este din 
Viața Sfântului Pangratios („ex Vita Sancti Pancratii 
apud Bollandum mense Aprili 3 die”). 

Însă textele prezentate de către noi până acum nu 
concordă în unele puncte.  

În Marele sinaxar grecesc se spune că era ucenicul 
Sfântului Apostol Petros, că Sfântul Apostol Pavlos l-a 
hirotonit Episcop pe Sfântul Pangratios și l-a trimis în 
Tavromenia și, totodată, că a fost prins, spânzurat și 
ars de viu de iudeii și păgânii din Sicilia. Iar Episcopul 
Siracuzei era Sfântul Ierarh Marcellos.  

În Viața sa românească însă, Sfântul este ucenicul 
lui Petru și tot el l-a hirotonit Episcop și l-a trimis în 
Tavromenia, iar pe Episcopul Siracuzei îl cheamă 
Marchian și nu Marcellos. Nu se amintește deloc de 
Sfântul Pavel Apostolul. Iar Pangratie este lovit peste 

                                           
279 „Turricula” este turnulețul care se află deasupra 

turnului, într-un castel sau cetate. Icoana lui Hristos trebuia 
așezată în locul cel mai înalt, pentru a fi zărită de toți. 
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cap și peste față, trântit la pământ și bătut fără milă și 
e tăiat cu sabia…dar nu ars de viu. Și din cum s-au 
descoperit Sfintele sale Moaște și din modul cum s-a 
vindecat în mod minunat trupul Sfântului Pangratios, 
varianta arderii de viu cade.   

Din Acta Sanctorum aflăm că numele celui care l-
a omorât pe Sfântul nostru a fost Artagatus. În română 
avem Artagar (p. 167), dar și Argatar (p. 169). Cred că 
forma Argatar e o eroare de tipar și numele lui este 
Artagar.  

De pe saitul bisericii romano-catolice San 
Pancrazio aflăm că Sfântul Pangratios a venit în 
Tavromenia în anul 40 și a fost martirizat la anul 100, 
în timpul lui Traianus. Însă din Wikipedia italiană, din 
pagina de aici280, aflăm că el a ajuns în Tavromenia în 
anul 40 și a fost martirizat în anul 98 d. Hr., tot în 
timpul împăratului Traianus.  

Cu anul 40, ca an al ajungerii lui Pangratios în 
Tavromenia, este de acord și Octavio Caietano, în Vitae 
Sanctorum Siculorum, vol. 1, p. 8, și, totodată, el ne 
oferă numele Marcianus.  

Dacă luăm însă de bun anul 40, ca an al ajungerii 
lui Pangratios în Tavromenia, nu putem accepta ca an 
al martirizării sale nici anul 98 și nici anul 100 d. Hr. 
Pentru că în ediția românească, Sfântul Pangratios e 
martirizat înainte ca Sfântul Apostol Petros să fie 
martirizat. Și Sfântul Petros a fost martirizat în anul 64 
d. Hr.281. Așa că nu putem să acceptăm ca an al marti- 
riului, conform ediției românești, decât un an până în 
anul 60 d. Hr.  

Însă toate sursele pe care le-am consultat 
mărturisesc că el a fost Episcopul Tavromeniei și că a 

                                           
280 A se vedea:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Pancrazio_di_Taormina.  
281 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Peter.  
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murit martiric. Vedeniile și minunile descrise în Viața 
sa românească sunt copleșitoare, iar modul în care el a 
orânduit viața bisericească din eparhia sa este un 
exemplu viu pentru orice Episcop de peste veacuri. Nu 
i-a catehizat pe oameni îndelung, ci i-a botezat, cel mai 
adesea, după trei zile, după ce i-a povățuit și i-a pus să 
postească.  

Iar Botezul îl săvârșea înaintea Dumnezeieștii 
Liturghii, pentru ca cei botezați să se împărtășească în 
comuniune. Dimensiunea ascetică și cea comunională 
a vieții bisericești se împleteau la Sfântul Ierarh 
Pangratios. Totodată el era un om al predicii și al mi- 
nunilor. Provoca admirație și cutremur interior păgâ- 
nilor, pentru că sfințenia vieții sale era o evidență pen- 
tru toți.  

Găsim în viața sa mărturia că cinstea Sfintele 
Icoane și Sfânta Cruce și că făcea minuni cu ajutorul 
lor, dar, totodată, că slujea Dumnezeiasca Liturghie, 
unde vedea slava lui Dumnezeu coborându-se peste el 
și peste Cinstitele Daruri slujite de el. A hirotonit 
Diaconi și Preoți, dar și Diaconițe, având sub asculta- 
rea sa fecioare. El însuși trăia feciorește, nefiind căsă- 
torit, iar fecioarele trăiau monahal.  

Sfântul Marchianos/ Marcianus sau Marcellos îi 
amintește un canon apostolic Sfântului Pangratios în 
momentul când acesta a hirotonit un preot și l-a trimis 
în eparhia sa: „Mă minunez cum Sfinția ta ai uitat atât 
de degrabă învățătura Apostolilor, care zice că Episco- 
pul să nu stăpânească alt popor [decât cel al său, din 
eparhia sa], și ai trimis în eparhia mea pe Epafro- 
dit”282.  

El se referă aici la canonul 35 apostolic care spune 
că „Episcopul să nu îndrăznească să facă hirotonii în 

                                           
282 Viețile Sfinților pe luna iulie, ed. cit, p. 163.  
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afara eparhiei sale”283. Numai că Sfântul Pangratios 
făcuse o hirotonie de Preot nu pentru că dorise să 
disprețuiască eparhia altuia, ci pentru că Dumnezeu îi 
poruncise în mod extatic acest lucru.  

Sfântul Pangratios era un făcător de minuni, un 
văzător înainte, un ascet și un mistic dumnezeiesc, un 
bun conducător al Bisericii, un convertitor de oameni, 
un biruitor al demonilor și al păgânătății. El a ajuns la 
inimile oamenilor prin sfințenia vieții sale și era ascul- 
tat pentru că era plin de slava lui Dumnezeu și de 
teologie. 

În Sermo encomiasticus [Predică encomiastică] 
[Acta Sanctorum 10, p. 239-242)], Monahul Grigorios 
spune că numele Sfântului Pangratios e format din pa/n 
[tot] și kra,toj [puternic]284. Cuvinte care, împreu- 
nate, înseamnă atotputernic. Și el poate să facă multe 
lucruri pentru noi și pentru mântuirea noastră, pentru 
că e plin de harul lui Dumnezeu și Dumnezeu îl ascultă 
pe el. Tocmai de aceea și rugăciunea noastră către el și 
către toți Sfinții trebuie să fie din toată inima, cu depli- 
nă încredere și smerenie. Iar Grigorios subliniază și el 
faptul că Sfântul Pangratios a fost inițiat în cele sfinte 
de către Sfântul Apostol Petros, care l-a hirotonit285. El 
a ajuns pe mare în Tavromenia286, se amintește de 
idolii Phalcon și Lyssion, dar și de șarpele [draconem] 
ucis în mod minunat287. Grigorios ne vorbește și despre 
Preotul Epaphrodit288, dar și despre cel care l-a ucis pe 

                                           
283 Arhidiacon Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii 

Ortodoxe. Note și comentarii, f. an, f. editură, tipărită la Polisib 
S. A. din Sibiu, 1992, p. 27.  

284 Acta Sanctorum, vol. 10, ed. cit., p. 239.  
285 Ibidem.  
286 Idem, p. 240.  
287 Ibidem.  
288 Ibidem.  
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Sfânt: de Artagatus289. Care l-a lovit cu pietre pe Sfânt 
și l-a omorât290.   

Însă sinaxarul românesc spune că Sfântul 
Pangratios a fost omorât de către Montan. Nume care 
nu apare în nicio sursă greacă sau latină.  

În pagina rusească de aici291, Sfântul Sfințit 
Mucenic Pancratii, Episcopul Tavromeniischii 
[Священномученик Панкратий, Епископ Тавроме- 
нийский], s-a împrietenit cu Sfinții Apostoli ai 
Domnului încă de la Ierusalim, unde a fost botezat, și 
mai ales cu Sfântul Apostol Petr [Святой Aпостол 
Петр]. Iar Sfinții Petr și Pavel au hirotonit pe 
Pancratiea Episcop al orașului sicilian Tavromenii 
[Cвятые апостолы Петр и Павел рукоположили 
Панкратия во Eпископа сицилийского города 
Тавромении]292.  

Însă, în sinaxarul grecesc ni se spune că a fost 
hirotonit Episcop de către Sfântul Apostol Pavlos. La 
fel ni se spune și în pagina italiană de aici293: că Sfântul 
Paolo l-a hirotonit Episcop în Taormina [San Paolo lo 
ordinò Vescovo a Taormina]. Și, dimpreună cu el, l-a 
hirotonit pe Episcopul Crescente pentru Galazia și pe 
Episcopul Marziano pentru Siracusa294; Marziano fiind 
Marchian din română, Marcianus din latină sau 
Marcellos din greacă.  

Crescente, Crescent sau Crescens este unul din cei 
70 Sfinți Apostoli, Sfântul Crescent de Vienne, adormit 
                                           

289 Idem, p. 241.  
290 Ibidem.  
291 A se vedea:  
http://days.pravoslavie.ru/Life/life4198.htm.  
292 Ibidem.  
293 A se vedea:  
http://www.calendariobizantino.it/calendario-

4.1436417559.0.html.  
294 Ibidem.  
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la anul 100 d. Hr., ucenicul Sfântului Pavlos, și, 
probabil, primul misionar al Galiei și fondatorul 
Bisericii de la Vienne (Isère) din sud-estul Franței. Este 
pomenit pe 27 iunie295 și Sfintele sale Moaște sunt în 
biserica romno-catolică Sfântul Petru din Vienne 
(Isère)296. 

 
 Câți ani a trăit, de fapt, Sfântul Ierarh Pangratios? 

Nu știm. Însă Sfintele sale Icoane îl prezintă ca pe un 
Episcop aflat la senectute. Dacă el era copil în timpul 
vieții Domnului, atunci s-a născut în era creștină. Iar 
dacă la anul 40 a fost hirotonit Episcop, înseamnă că 
era trecut de prima tinerețe. Dacă ținem cont de anul 
64, anul morții Sfântului Petros, el a fost Episcop doar 
20 și ceva de ani. Însă dacă nu ținem cont de anul 64 d. 
Hr. și îl scoatem pe Sfântul Apostol Petros din acest 
calcul și optăm pentru anul 98 sau 100, atunci vorbim 
despre 58-60 de ani de episcopat. Iar viața lui ar fi de 
80-90 de ani.  

 
La intrarea în biserica romano-catolică San Pan- 

crazio din Taormina, în partea dreaptă, avem o statuie 
a Sfântului Pangratios297. Unde, de asemenea, e în 
vârstă.  

                                           
295 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Crescent,   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crescent_(saint)  și  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Isère).  
296 A se vedea:  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Saint-

Pierre_de_Vienne_(Isère).  
297 Decupată din fotografia de aici:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4

d/DSC00742_-_Taormina_-_Chiesa_di_san_Pancrazio_-
_Foto_di_G._DallOrto.jpg.  
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Lângă ea avem o Sfântă Icoană rusească a Sfân- 

tului Pangratios298.  
O altă statuie romano-catolică a Sfântului Pan- 

gratios o găsim în biserica romano-catolică Sfântul 
Nicolae din Bari299.  

 
                                           

298 Preluată de aici:  
http://media.evangelizo.org/images/santibeati/P/San_P

ancrazio_di_Taormina_Vescovo_e_martire/San_Pancrazio_di
_Taormina.jpg.  

299 De aici: http://www.arcipreturataormina.org/wp-
content/uploads/2012/06/s.pancrazio-722x1024.jpg.  
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Dintr-un calendar românesc pe 2014, publicat la 
Roma, aflăm că „Moaștele Sfântului Ierarh Pangratie se 
află în biserica San Pancrazio din Roma (Piazza San 
Pancrazio, nr. 5), alături de Moaștele unui alt Muce- 
nic Pangratie de la începutul secolului al IV-lea, prăz- 
nuit pe 12 mai, împreună cu unchiul său, [Sfântul 
Mucenic] Dionisie”300.  

Saitul bisericii romano-catolice San Pancratio din 
Roma e acesta301. Și din el aflăm că basilica în care se 
păstrează Sfintele Moaște ale Sfântului Sfințit Mucenic 
Pangratios  a fost construită la porunca Sfântului Papă 
Simmaco (498-514)302; în latină: Symmachus303, cf. PL 

62, col. 49-50. Și ea a fost construită pe mormântul 
Sfântului Mucenic Pangratios304.  

Sfântul Mucenic Pangratios al Romei a fost 
martirizat la 15 ani, el trăind între 289 și 304305. Despre 
viața sa găsim detalii în Acta Sanctorum, vol. 16, p. 17-
21, iar în p. 21 avem actul său martiric. 

În Italia, la Messina, există o parohie românească 
cu hramul Sfântul Ierarh Pangratios:  Parrocchia Sant’ 

                                           
300 Calendarul tuturor Sfinților de peste an și locurile din 

Italia unde se pot cinsti Moaștele lor, 2014, realizat cu binecu- 
vântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan [Șpan], al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Mănăstirea Adormirea 
Maicii Domnului, Roma, 2014, p. 95, n. 210.   

301 A se vedea: http://www.sanpancrazio.org/.  
302 Idem: http://www.sanpancrazio.org/storia-della-

basilica-di-san-pancrazio.  
303 Idem:  
http://www.documentacatholicaomnia.eu/01_01_0498-

0514-_Symmachus,_Sanctus.html.  
304 Idem: http://www.sanpancrazio.org/storia-della-

basilica-di-san-pancrazio.  
305 Idem:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pancras_of_Rome.  
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Ieromartire Pancrazio, Vescovo di Taormina306. Una 
care, în mod evident, dorește să recupereze cinstirea 
Sfântului în Biserica noastră. Lucru pe care trebuie să 
îl facem cu mulții Sfinți ai Apusului, de până în 1054, 
care sunt ai Bisericii și nu sunt „romano-catolici”.   

De aceea, Sfinte Sfințite Mucenice Pangratios, 
Părintele nostru, învață-ne să te cunoaștem tot mai 
mult și să dorim să îți urmăm exemplul sfânt al vieții 
tale în slujirea și în viața noastră! Învață-ne să te iubim 
și să îți cerem ajutorul!  

Învață-ne să îi iubim pe toți Sfinții, care s-au 
nevoit în orice loc și în orice veac, pentru că toți sunt 
moștenitorii Împărăției lui Dumnezeu! Și primește din 
inimile noastre bucuria cu care te lăudăm pe tine și îți 
zicem:  

Bucură-te, cel care L-ai văzut pe Domnul și pe 
Sfinții Săi Apostoli! 

Bucură-te, primule Ierarh al Tavromeniei, cel care 
ai nimicit idolatria cu rugăciunile și cu minunile tale 
cele prea mari!  

Bucură-te, cel ce ai dărâmat idolii drăcești și ai 
înălțat Icoana lui Hristos! 

Bucură-te, cel care ne-ai învățat să slujim 
Domnului fiind plini de har și de curăție dumne- 
zeiască!  

Bucură-te, ucenicul Sfinților Apostoli Petros și 
Pavlos, care până la sânge ai urmat vieții lor!  

Bucură-te, făcătorule de minuni și văzătorule 
înainte, bunule Ierarh al Bisericii!  

Bucură-te, cel care ai răbdat mucenicia pentru 
Domnul, mulțumind și bucurându-te!  

                                           
306 Idem:  
http://episcopia-italiei.it/index.php/it/parrocchie/247-

messina.  
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Bucură-te, al cărui trup, după moarte, în mod 
minunat s-a arătat întreg!  

Bucură-te, cel ale cărui Sfinte Moaște izvorau 
lumină mare!  

Bucură-te, de care demonii fugeau înfricoșați și 
prin care vrăjitorii cunoșteau pe Hristos!  

Bucură-te, cel care te lăsai învățat de Domnul prin 
vedenii și explicai Bisericii vederile tale mistice!  

Bucură-te, cel care iubeai dreapta credință și 
comuniunea Bisericii, starea Bisericii în rugăciune!   

Bucură-te, Sfinte Sfințite Mucenice Pangratios, 
bucuria și pacea noastră! Amin.  
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         Viața Sfântului Grigorios Teologul,  
   Arhiepiscopul Constantinupoleosului307  

[Grhgo,rioj ò Qeolo,goj  
 VArciepi,skopoj Kwnstantinoupo,lewj]308 

(25 ianuarie)309 
 

 
 
Când spun Sfântul Grigorios Teologul, eu spun 

Teologul Treimii. Și întreaga mea ființă se umple de 

                                           
307 Scrisă de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș între 16 iulie 

2015 și 15 martie 2018. Am terminat-o la ora 21. 18, într-o zi de 
joi, după ce am avut o Înmormântare la prânz.  

308 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1881/sxsaintinfo.aspx.  
309 Sfânta Frescă am preluat-o de aici:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9

3/Gregor-Chora.jpg. E din Biserica Hora [Cw,ra] din Istanbul, 
în Turcia. A se vedea:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chora_Church.  
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bucurie și de încredere. Căci pentru mine triadologia 
Sfântului  Arhiepiscop Grigorios înseamnă triadologia 
Bisericii. Triadologie care trebuie asumată în mod 
deplin și creator de fiecare teolog ortodox în parte.  

Conform Marelui sinaxar grecesc, Sfântul Grigo- 
rios a trăit între anii 330-390310. Adică 60 de ani. Și el s-
a născut într-un mic sat, numit Arianzos [VArianzo,j], 
situat în regiunea Nazianzos [Nazianzo,j]311. Tocmai de 
aceea e numit, adesea, Sfântul Grigorie de Nazianz, 
arătându-se prin aceasta regiunea de unde provine.  

Nazianzos era un oraș din Cappadocia, situat la 4 
km nord-vest de satul turcesc de azi Bekârlar (fost 
Nenezi) și el a fost pustiit în secolul al 14-lea312. Însă, 
pentru noi, creștinii ortodocși, orașul Nazianzos este 
viu în limbajul nostru teologic tocmai datorită Sfântu- 
lui Grigorios, Părintele nostru. Iar pe el îl numim și 
Părinte cappadocian, tocmai pentru că Nazianzosul era 
în Cappadocia [Kappadoki,a]313. O regiune situată între 
Pontus, Galatia, Lycaonia și Cilicia314.  

 

 
                                           

310 A se vedea:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1881/sxsaintinfo.aspx.  
311 Ibidem.  
312 A se vedea: https://de.wikipedia.org/wiki/Nazianz.  
313 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Cappadocia.  
314 Cf. hărții de aici:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Cappadocia#/media/File:

Anatolia_Ancient_Regions_base.svg.  
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Tatăl său, Sfântul Grigorios Episcopul Nazian- 
zosului, înainte de episcopat, era unul dintre oamenii 
de vază ai orașului și era foarte bogat [polu. plou,sioj]315. 
A deținut o poziție mare în viața publică, dar, în același 
timp, era adeptul unei secte naționaliste evreiești 
numită a Ipsistarionilor [tw/n ~Uyistari,wn].  

Mama sa, Sfânta Nonna [No,nna], era ortodoxă. Și 
ea și-a convertit soțul la dreapta credință a Bisericii.  

Grigorios și Nonna însă, neavând copii, au cerut 
lui Dumnezeu acest mare dar. Și Sfântul Grigorios, 
copilul ce s-a născut, a fost afierosit Domnului mai 
înainte de nașterea sa.  

De aceea, de multe ori [polle.j fore.j], Sfântul 
Grigorios și-a comparat părinții lui cu Sfinții Avraam și 
Sarra, care l-au primit la mare bătrânețe pe Sfântul 
Isaac316.  

Încă din copilărie, Sfântul Grigorios făgăduiește 
să trăiască în curăție și feciorie [a`gnei,a kai. parqeni,a]. 
Cu ajutorul tatălui său, Sfântul Grigorios studiază în 
Nazianzos, în Chesaria Cappadociei, în Chesaria Pales- 
tinei, în Antiohia, Alexandria și Atena [th.n Nazianzo,, 
th.n Kaisa,reia th/j Kappadoki,aj, th.n Kaisa,reia th/j 
Palaisti,nhj, th.n VAntio,ceia, th.n VAlexa,ndreia, th.n 
VAqh,na]317.  

Pentru că, fără o profundă cultură și, mai ales, fără 
o profundă cunoaștere teologică, nu poți înțelege și trăi 
cu profunzime viața ortodoxă. Avem nevoie de o 
bogată și diversă cunoaștere teologică, filologică, filo- 
sofică, culturală, științifică, tehnologică pentru a 
înțelege lumea în care trăim și pentru a ajuta Biserica 
în mod competent.  

                                           
315 A se vedea:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1881/sxsaintinfo.aspx.  
316 Ibidem.  
317 Ibidem.  

114

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1881/sxsaintinfo.aspx


Orașele în care el a studiat aveau cele mai bogate 
biblioteci la ora aceea, iar printre profesorii săi s-au 
numărat Didimos cel Orb [Di,dumoj o Tuglo,j]318, care a 
condus mai apoi școala de teologie din Alexandria, 
filosoful Tespesios [Qespe,sioj] în Chesarea și Imerios 

[VIme,rioj] și Proeresios [Proaire,sioj] în Atina/ Atena319. 

Însă, totodată, Sfântul Grigorios a subliniat faptul că 
știința umană este palidă pe lângă cunoașterea înțelep- 
ciunii lui Dumnezeu [gnw,sh th/j sofi,aj tou/ Qeou/]320.  

Prietenia sa cu Sfântul Vasilios cel Mare [Me,gaj 
Basi,leioj]321 a fost una capitală în viața lui. Pe care a 
considerat-o mai importantă decât descoperirea unei 
întregi împărății322.  

După terminarea studiilor, la vârsta de 30 de ani, 
Sfântul Grigorios era încă nebotezat. Și se grăbea să se 
întoarcă la tatăl său, acasă, ca să-l boteze. Însă în 
timpul călătoriei sale pe apă, a călătoriei dintre 
Alexandria și Atena, a avut loc o mare furtună. Și el s-
a rugat Domnului să îl miluiască pentru ca să se boteze.  

A ajuns acasă cu bine, s-a botezat, și a început 
lupta duhovnicească conștientă [suneidhto.j pneumatiko.j 
avgw,naj] a vieții sale323. Căci, pentru a ne curăți de 
patimi și pentru a ne umple de slava lui Dumnezeu, 
trebuie să dorim din tot sufletul acest lucru și să ne 
nevoim zilnic pentru curățirea noastră.  După nevoința 
alături de Sfântul Vasilios în Pont, Sfântul Grigorios 
                                           

318 A se vedea:  
https://el.wikipedia.org/wiki/Δίδυμος_ο_Τυφλός.  
319 Idem:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1881/sxsaintinfo.aspx.  
320 Ibidem.  
321 A se vedea:  
https://el.wikipedia.org/wiki/Βασίλειος_Καισαρείας.  
322 Idem:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1881/sxsaintinfo.aspx.  
323 Ibidem.  
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revine în anul 360 în Nazianz și bătrânul său tată, 
Episcopul, dorește să îl hirotonească Preot pentru ca să 
îl ajute în eparhia sa, dar Sfântul Grigorios refuză acest 
lucru. Însă, în cele din urmă, face ascultare și primește 
hirotonia, căci tatăl său trupesc îi era și Părinte duhov- 
nicesc [pneumatiko.j Pate,raj].  

Însă, după hirotonie, el se retrage în tăcere și 
rugăciune și scrie discursul teologic despre Paști și 
justificarea fugii sale de Preoție.  

Sfântul Grigorios slujește cu zel sfânt [i`ero. zh/lo] 
Biserica, alături de Sfântul său tată, Sfântul Grigorios 
Episcopul, până când Sfântul Vasilios cel Mare, 
Arhiepiscopul Chesariei Cappadociei [o` VArciepi,skopoj 
Kaisarei,aj th/j Kappadoki,aj] și Exarhul Pontului                 
[ ;Exarcoj Po,ntou], îl alege Episcop al micului oraș 
Sasima [to.n evxe,lexe VEpi,skopo thj mikrh/j po,lewj 
Sa,sima]324.  

Sasima era situată în provincia romană Cappa- 
docia Secunda325. Și se consideră că Sasima din vechime 
e pe locul actualului sat turcesc Zamzama sau 
Hasaköy326.  

Sfântul Grigorios nu acceptă episcopatul, își 
exprimă amărăciunea lui, însă, în cele din urmă 
primește să fie hirotonit Episcop, dar nu a mers 
niciodată la Sasima [avlla. de.n ph/ge pote. sta. Sa,sima].  

Sfântul Grigorios, cedând rugăminților tatălui 
său, rămâne pentru o vreme în Nazianzos, ajutându-l 
pe acesta, până ce tatăl său adoarme în anul 374.  

Însă continuă să slujească în Nazianzos, după 
care fuge în Seleucia Isauriei [Seleu,keia th/j  VIsauri,aj], 
la Biserica Sfânta Teclas, pentru liniște și rugăciune, 

                                           
324 Ibidem.  
325 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Sasima  și 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cappadocia_Roman_province.  
326 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Sasima.  
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rămânând aici aproape 5 ani, timp în care a studiat și a 
scris327.   

În primăvara anului 379, puținii ortodocși din 
Constantinopol îl cheamă pentru a lupta pentru 
credința ortodoxă, pentru că orașul imperial era plin 
de arieni. Când Sfântul ajunge în capitala imperiului 
nu găsește nici măcar un paraclis [brh/ke ou;te e[na 
parekklh,si] ortodox și a început a liturghisi și a 
propovădui într-o casă, pe care el însuși a transformat-
o în Biserică și a numit-o Sfânta Anastasia, adică 
Învierea Ortodoxiei [leitourgei/ kai. na. khru,ttei se. e[na 
spi,ti pou. o` i;dioj diamo,rfwse se. nao. kai. to. ovno,mase ~Agi,a 
VAnastasi,a, dhladh. th/j VAnasta,sewj th/j VOrqodoxi,aj]328.   

Iar teologul și slujitorul adevărat atunci se vede, 
când începe să zidească Biserica nu prin ridicarea zidu- 
rilor Bisericii, ci prin ridicarea Bisericii în oameni, adică 
prin luminarea și sfințirea oamenilor. Căci Sfântul Gri- 
gorios a început aproape de la zero și a readus Con- 
stantinopolul la dreapta credință.  

Aici, în această casă transformată în Biserică, 
Sfântul propovăduiește celebrele sale cuvântări teolo- 
gice. Însă după primele cinci cuvântări teologice ale 
Sfântului Ierarh Grigorios Teologul, arienii fanatici [oì 
VAreianoi. fanatikoi,] au luat decizia să îl omoare. Și au 
trecut la fapte rele: l-au înjurat, l-au vorbit de rău, l-au 
bătut, l-au lovit cu pietre, cineva a vrut să-l omoare. 
Însă el, fiind înarmat cu cuvântul lui Dumnezeu, i-a 
biruit pe arieni și i-a întors la dreapta credință329.  

Sfântul Împărat Teodosios [Qeodo,sioj] I330 a fost 
mulțumit de lucrarea teologică a Sfântului Grigorios, 

                                           
327 A se vedea:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1881/sxsaintinfo.aspx.  
328 Ibidem.  
329 Ibidem.  
330 A se vedea:  
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tocmai de aceea el a fost ales Patriarh al Constantino- 
polului în 380 și întronizat în Biserica Sfinții Apostoli 
din capitala imperiului331. Adică la vârsta de 50 de ani. 

În anul 381, Sfântul Grigorios a convocat Sinodul 
al II-lea Ecumenic [h` B’ Oivkoumenikh. Su,nodoj]. Iar 
Sinodul a fost prezidat de Sfântul Meletios al Antiohiei 
[{Agioj Mele,tioj VAntiocei,aj]332, care e pomenit pe 12 
februarie și a adormit în anul 381, chiar în timpul 
Sinodului al II-lea Ecumenic333. Sfântul Meletios a 
adormit la vârsta de 71 de ani, pentru că s-a născut în 
310334.    

Iar la Sinodul al II-lea Ecumenic, Sfântul Grigorios 
Teologul a fost recunoscut ca Arhiepiscop canonic al 
Constantinupoleosului [kanoniko. VArciepi,skopo Kwn- 
stantinoupo,lewj]335. El a prezidat Sinodul al II-lea Ecu- 
menic după adormirea Sfântului Meletios. Însă când 
au venit la Sinod Petros al II-lea, Patriarhul Alexan- 
driei, dimpreună cu Episcopii Egiptului și ai Mace- 
doniei, ei nu l-au recunoscut drept Arhiepiscop canonic 
pe motivul că el a fost transferat de la Sasima.  

De aceea, ei l-au hirotonit necanonic și ilegal pe 
Patriarhul Maximos Cinicul [avntikanonika. kai. para,noma 
ceirotonh,sei Patria,rch to.n Ma,ximo to.n Kunino,] în locul 
Sfântului Grigorios. Însă Sfântul Grigorios nu a vrut să 
se lupte pentru scaunul patriarhal de Constantinopol 
și și-a dat demisia. El a părăsit lucrările Sinodului al II-

                                           
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I.  
331 Idem:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1881/sxsaintinfo.aspx.  
332 Ibidem.  
333 A se vedea:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2102/sxsaintinfo.aspx.  
334 Ibidem.  
335 A se vedea:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1881/sxsaintinfo.aspx.  
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lea Ecumenic, deși era stâlpul Ortodoxiei, și s-a întors 
la Nazianzos.   

În 383, Sfântul Grigorios a avut probleme de 
sănătate. Trăiește în isihie în Arianzos, unde adoarme 
în pace în 390, fără cinstea unui Patriarh. Dar din 
porunca Împăratului Constantinos Porfirogennitos  
[Kwnstanti/noj o` Porfuroge,nnhtoj], Sfintele sale Moaște 
sunt aduse la Constantinopol, în Biserica Sfinților 
Apostoli, a doua zi de Paști336.  

Însă el, cel nedreptățit, a devenit „cel mai 
important teolog al Bisericii și sursa de expresie a 
adorării [o` kat’ evxoch.n qeolo,goj th/j VEkklhsi,aj kai. h` 
phgh. th/j evkfra,sewj th/j latrei,aj]”337 Bisericii.  

Biserica îl pomenește pe 25 ianuarie pe Sfântul 
Grigorios Teologul, pentru că a adormit pe 25 ianuarie 
390338. Însă și pe 30 ianuarie, dimpreună cu Sfinții 
Ierarhi Vasilios cel Mare și Ioannis Gură de Aur339, ziua 
de 30 ianuarie, a Sfinților Trei Ierarhi, fiind mai cinstită 
în Biserica Ortodoxă Română decât ziua sa de pome- 
nire.   

Între 1500-1969, Sfântul Grigorios a fost cinstit de 
către romano-catolici pe 9 mai. Acum îl cinstesc pe 2 
ianuarie. Anglicanii îl cinstesc pe 2 ianuarie și pe 9 mai, 
iar luteranii pe 10 ianuarie și 14 iunie340.  

În 2001, Părintele Profesor John Anthony 
McGuckin341 publica la New York St Gregory of Nazian- 

                                           
336 Idem:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1881/sxsaintinfo.aspx.  
337 Ibidem.  
338 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_of_Nazianzus.  
339 Idem:  
https://ro.orthodoxwiki.org/Sfinții_Trei_Ierarhi.  
340 Idem:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_of_Nazianzus.  
341 Idem:  
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zus. An Intellectual Biography342. Și el își începe cartea 
cu un sinopsis cronologic al vieții Sfântului Grigorios. 
Din care aflăm că Sfânta Nonna își convertește soțul în 
325, iar în 326 se naște Sfânta Gorgonia [Gorgoni,a], sora 
mai mare a Sfântului Grigorios Teologul, care e pome- 
nită pe 23 februarie343. În 328-329, tatăl său e hirotonit 
Episcop de Nazianzos, pe când în 329/330 se naște 
Sfântul Grigorios Teologul la Karbala, la moșia familiei 
de la Arianzos, lângă Nazianzos, în sud-vestul Cappa- 
dociei.  

În 331/332 se naște fratele său, Sfântul Chesarios 
[Kaisa,rioj], pomenit pe 9 martie344, iar între 342-344, 
Sfântul Grigorios Teologul face primele sale studii sub 
îndrumarea tutorelui său, Carterios, și a lui Amfilohios. 
Între 345-346 face studii de retorică în Chesaria Ca- 
ppadociei, între 347-348 face excursii de studiu în 
Chesaria Palestinei și Alexandria, împreună cu Sfântul 
Chesarios și cu Carterios, stând puțin timp în Alexan- 
dria Egiptului345. În 348, Sfântul Grigorios pleacă din 
Egipt, însoțit de Carterios, și se îndreaptă spre Atena. 
Și în acest an are loc furtuna de pe mare, în luna 
noiembrie346. Între 348-358, timp de 10 ani, Sfântul 
Grigorios face studii la Atena. Aici îl va cunoaște pe 

                                           
http://ro.orthodoxwiki.org/John_Anthony_McGuckin.  
342 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 

Intellectual Biography, Pub. St Vladimir’s Seminary Press, 
Crestwood, New York, 2001, 433 p.  

343 Idem, p. vii. A se vedea:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2229/sxsaintinfo.aspx, 

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsfeb/02-23-
sf_gorgonia.html.  

344 Ibidem.  
A se vedea:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2389/sxsaintinfo.aspx.  
345 Ibidem.  
346 Ibidem.  
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Sfântul Vasilios cel Mare347. În 358-359, Sfântul 
Grigorios se întoarce acasă. Conform Scrisorii a 3-a a 
Sfântului, la Nazianz își arată elocvența sa oratorică. Se 
retrage în semi-recluziune pe moșia familiei și îl 
vizitează uneori pe Sfântul Vasilios în Pont.  

În 361, tatăl său îl forțează să se facă Preot. În 362 
el fuge, pe timp de iarnă, în Pont, de Epifania Dom- 
nului (6 ianuarie). E posibil ca acum să fi pregătit, 
împreună cu Sfântul Vasilios, Filocalia, despre care 
unii spun că a fost făcută între 358-359. Tatăl său, 
Episcopul, socotește că fiul său Grigorios a fugit de 
hirotonie pentru că nu a putut face o mărturisire 
ortodoxă de credință. Grigorios se întoarce acasă de 
Paști, în 362.  

În 363, Sfântul Grigorios termină Contra Julia- 
num. Formată din Predicile 4 și 5348, cf. PG 35, col. 531-
720. Contra lui Iulianos e scrisă împotriva împăratului 
Iulianos Apostatul, care va muri pe 26 iunie 363349.   

În 364 îl vizitează pe Sfântul Vasilios, după care se 
întoarce în Nazianz350. În 368 adoarme fratele său, 
Sfântul Chesarios, pe când în 369/370 adoarme sora sa, 
Sfânta Gorgonia. Astfel își pierde frații, unul după altul, 
pomenindu-i în predicile sale. Pe frate în Predica a 7-a 
și pe soră în Predica a 8-a351.  

În 372, Sfântul Vasilios cel Mare îl desemnează 
Episcop de Sasima. Are loc hirotonia sa întru Episcop 
și rostește Predicile 9, 10 și 11. Se întoarce la viața sa 
pustnicească și scrie Scrisorile 25-28. La sfârșitul lui 

                                           
347 Idem, p. viii.  
348 Ibidem.  
349 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iulian_Apostatul.  
350 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 

Intellectual Biography, op. cit., p. viii.  
351 Idem, p. ix.  
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372, Sfântul Grigorios se stabilește la Nazianz, fiind 
Episcop ajutător pentru tatăl său. Acum scrie Predica a 
12-a. În 373 scrie Predica a 13-a, a 16-a și a 17-a, Epistolele 
56-60, 61-62, 245-248, dar și poemul Tânguire pentru 
sufletul meu352.  

În 374 adoarme tatăl său, Sfântul Grigorios de 
Nazianzos, și rostește Predica a 18-a. Sfântul Vasilios 
cel Mare e prezent la înmormântare. Peste câteva luni, 
tot în 374, adoarme și mama sa, Sfânta Nonna. Scrie 
Epistolele 63-71 și 79 și Predica a 19-a353. Și astfel, după 
ce și-a pierdut frații, la scurt timp unul după altul, își 
pierde ambii părinți în același an: în 374.  

Între 375-378 Sfântul Grigorios a trăit retras în 
Seleucia. Scrie Epistolele 72-79[78]. Sfântul Grigorios e 
chemat să ajute comunitatea ortodoxă din capitala 
imperiului. În 379 Sfântul Grigorios vine în Constan- 
tinopol și rostește Predicile 20, 22, 24 și 32. Predica a 24-
a e din data de 2 octombrie 379354.  

În 380, după Paști, Sfântul Grigorios rostește 
Predicile 23 și 33, scrie Epistola 77, apoi Predicile 21 (pe 
2 mai), 34 și 41 (de Cincizecime), iar în vara și în toamna  
lui 380 rostește Predicile sale teologice în casa transfor- 
mată în Biserica Anastasia, adică Predicile 27-31. În 
același an are loc conflictul cu Maximos Cinicul, scrie 
Predicile 25 și 26, pe 27 noiembrie 380 e instalat în Bise- 
rica Sfinții Apostoli din Constantinopol ca Arhiepiscop, 
și rostește Predicile 36, 38, 37355.   

În 381 rostește Predicile 39 și 40, în luna mai 
începe Sinodul al II-lea Ecumenic, în lunile iunie și iulie 
prezidează Sinodul după adormirea Sfântului Meletios, 
își dă demisia la presiunea unor sinodali, rostește 

                                           
352 Ibidem.  
353 Ibidem.  
354 Ibidem.  
355 Idem, p. x.  
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Predica 42, se retrage la Arianzos, în locul unde s-a 
născut. Aici scrie Scrisorile 88-90, 95-97, 99-100, 128-
129, 153, 157 și mai multe poeme.  

În 382 administrează Biserica tatălui său din 
Nazianz, începe poemul autobiografic despre viața sa, 
în luna ianuarie rostește predica memorială în cinstea 
Sfântului Vasilios cel Mare, adică Predica 43356. Pentru 
că Sfântul Vasilios cel Mare adormise în data de 1 
ianuarie 379357.  

Și scrie Epistolele 91-94, 130, 167, 171-172 și 224. 
Între 382-383 își reia îndatoririle la Nazianzos. Rostește 
Predicile 44 și 45, caută un nou Episcop pentru 
Nazianzos, scrie Epistolele 87, 103-124, 126-127, 131-152, 
154-156, 158-166, 168-170, 173-181, 183-192 și 249358.  

Se retrage pentru tratament în 383, la Xanxaris. 
Dispute cu apolianarismul la Nazianzos, scrie Episto- 
lele 101 și 125359.  

În 384 hirotonește pentru Nazianzos pe o rudă a 
sa, pe Eulalios, scrie Epistolele 157, 182, 102 și 202, se 
retrage în mod definitiv la moșia sa din Arianzos. Scrie 
poeme, boala sa se agravează, scrie Epistolele 51-55, 193-
196, 224-225360.  În 387, Sfântul Grigorios scrie Epistola 
203, poemele și scrisorile finale, își pregătește ediția 
scrisorilor și pe cea a predicilor sale, scrie Epistolele 
197-201, 204-223, 235, 239, 240.  

Iar în anul 390/391, Sfântul Grigorios Teologul, 
stâlpul Bisericii, adoarme la Arianzos, proprietățile sale 
îi revin Bisericii și sunt eliberate familiile de robi pe 

                                           
356 Ibidem.  
357 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_cel_Mare.  
358 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 

Intellectual Biography, op. cit., p. x.  
359 Idem, p. xi.  
360 Ibidem.  

123

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_cel_Mare


care le avusese în posesie. Nicobulos, nepotul său, este 
executorul testamentar și editorul operei sale. Episco- 
pul Eulalios, vărul Sfântului Grigorios și succesorul său 
la Nazianzos, îi editează și publică unele dintre 
predicile sale361.  

În 431, la Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efesos, 
Sfântul Grigorios e citat ca o mare autoritate teologică, 
pe când în 451, la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la 
Calcedon, Sfântul Grigorios este numit „Grigorios Teo- 
logul”362 și devine „cel mai frecvent publicat scriitor din 
tradiția manuscriptică bizantină”363.    

Pentru Părintele John Anthony McGuckin, Sfân- 
tul Grigorios Teologul este „cel mai mare stilist al 
epocii patristice”364. Însă „epoca patristică” nu s-a 
încheiat vreodată în Biserică, ci ea este un continuum 
de la Apostoli și până la a doua venire a Domnului. 
Pentru că Domnul a avut, are și Își va avea slujitorii Săi 
în Biserică, cei care vor călăuzi Biserica întru adevăr.   

Și autorul citează abundent din PERI EAUTOU/ 
De seipso, cf. PG 37, col. 969-1452, dar și din predicile 
sale.   

Și ne spune că Karbala a fost moșia sa, situată pe 
coasta unui deal, în apropierea satului Arianzos, care e 
la 14 kilometri sud-vest de orașul Nazianzos. Probabil 
e vorba de satul actual Güzelyurt365 din Turcia (până în 
1922 fiind grecesc, și se numea Gelveri), situat pe strada 
care leagă localitățile turcești Urgup și Aksaray. Pe 
când Nazianzos este astăzi satul Bekarlar366, situat în 

                                           
361 Ibidem.   
362 Ibidem.  
363 Ibidem.  
364 Idem, p. xxi.  
365 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Güzelyurt.  
366 Idem:  
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sud-vestul localității moderne Aksaray, la 100 de km 
sud-vest de Chesaria, actualul Kayseri. Iar la 7 km sud 
și pe dealurile din Güzelyurt, pe o creastă abruptă, e 
vechiul Arianzos, actualul Sivrihisar367.   

Despre filosofia sectei în care a fost tatăl Sfântului 
Grigorios înainte de a deveni creștin, autorul spune că 
era un amestec între mitologia păgână și teologia ebra- 
ică368.  

Iar Sfântul Chesarios, fratele Sfântului Grigorios 
Teologul, a fost un eminent medic la Constantinopol și 
s-a numărat printre confidenții împăratului Iulianos 
Apostatul, înainte ca el să persecute Biserica. După 
moartea lui Iulianos, Sfântul Chesarios și-a refăcut 
cariera politică și a fost trezorierul imperial al Bitiniei 
până la moartea sa prematură369.  

Sfânta Gorgonia și-a convertit soțul, pe Alipios, 
aidoma mamei sale, locuind cu el în Iconium370. Bunica 
Sfântului Grigorios, Gorgonia cea Bătrână, a fost mama 
unchiului său, Amfilohios, și a mamei sale, Nonna, ea 
fiind soacra unui Episcop și bunica altor doi Episcopi371.  

Sfântul Grigorios însuși vorbește despre meta- 
niile, rugăciunile, postirile și lacrimile de zi și de 
noapte ale Sfintei Nonna, mama sa, pentru ca Dum- 
nezeu să îl mântuie pe soțul ei. Și ea l-a sfătuit și certat 
în chip și fel372 până l-a adus la Biserică, și astfel a putut 
să ajungă Episcop al Nazianzosului. Iar despre Sfânta 
Gorgonia, în eforturile sale de a-și converti soțul 
                                           

https://en.wikipedia.org/wiki/Bekarlar,_Gülağaç.    
367 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Sivrihisar. Cf. 

John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An Intellectual 
Biography, op. cit., p. 2, n. 3.  

368 Idem, p. 3, 6.  
369 Idem, p. 4.  
370 Ibidem.  
371 Idem, p. 5 și p. 5, n. 16.  
372 Idem, p. 5.  
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soldat, Sfântul Grigorios spune că, deși era legată 
trupește de soțul ei, ea avea drept cap al ei pe Dum- 
nezeu, pentru că I se dăruise Lui cu totul373.    

Alipiana a fost nepoata preferată a Sfântului 
Grigorie Teologul, iar mai apoi, fiul ei, Nicobulos, a fost 
ucenicul său, moștenitorul său și editorul operelor 
sale374.  

Părintele McGuckin consideră că Sfântul Grigo- 
rios și-a iubit tatăl foarte mult375, deși tatăl său și-a 
exercitat „o putere manipulatoare [the manipulative 
power]” asupra lui Grigorios376, iar despre mama sa a 
afirmat că „a fost un administrator al bunurilor în 
termenii generozității creștine [in terms of Christian 
largesse]”377.  

În predica de la înmormântarea tatălui său, 
Grigorios l-a numit pe tatăl său „al doilea Noe”, pentru 
că acesta a ridicat Biserica de la Nazianzos cu mâinile 
sale și din propriile sale resurse378.  

Iar Sfânta Nonna, când era însărcinată cu Sfântul 
Grigorios Teologul, a văzut în vis fața lui, a copilului ei 
din pântece. Pentru că s-a rugat lui Dumnezeu pentru 
acest lucru. Și a avut o vedenie în timpul visului, în care 
a văzut înfățișarea Sfântului Grigorios Teologul și nu- 
mele pe care trebuie să îl poarte379. Lucru pe care 
Sfântul Grigorios îl scrie în Despre sine însuși, v. 68-78, 
cf. PG 37, col. 1034-1035380. Astfel aflăm că Sfântul 
Grigorios și-a primit numele în mod minunat în 

                                           
373 Ibidem.  
374 Idem, p. 6.  
375 Idem, p. 8.  
376 Idem, p. 16.  
377 Idem, p. 11.  
378 Idem, p. 16-17.  
379 Idem, p. 24.  
380 Idem, p. 24, n. 91.  
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vedenia visului și că mama sa l-a văzut mai înainte de 
a-l naște și a fost astfel încredințată de faptul că el va fi 
un om al lui Dumnezeu.  

Sfânta Gorgonia s-a căsătorit la vârsta de 16 ani și 
a început să locuiască în Iconium, iar soțul ei era mult 
mai în vârstă și avansat în cariera militară381. Pe când, 
Sfântul Grigorios Teologul își începe cultura sa teolo- 
gică în Caesarea Maritima/ Para,lioj Kaisa,reia sau 
Chesaria Palestinei382, care e în Iudea, la țărmul Mării 
Mediterane383.  

Numai că aici Sfântul Grigorios nu a venit numai 
pentru teologie, pentru că deja era atras de retorică și 
de studiile literare384.  

În Chesaria Palestinei, Grigorios l-a cunoscut pe 
Tespesios, profesor de retorică, pe care îl cunoștea și 
Sfântul Hieronymus385. Însă Grigorios îl receptează pe 
Tespesios drept profesorul care l-a inițiat în analiza 
literară386. Numai că adevăratele sale studii, subliniază 
autorul, Sfântul Grigorios le face la Atena387. Până 
ajunge la Atena, el îl întâlnește în Alexandria pe Didi- 
mos și îl aude interpretând Sfânta Scriptură. Iar 
exegeza sa simbolică [his symbolic exegesis] – eu i-aș 
spune duhovnicească, pentru că presupune o înțele- 
gere a textului Scripturii prin luminare dumnezeiască 
– devine paradigmatică pentru Sfântul Grigorios388.  

                                           
381 Idem, p. 36.  
382 Idem, p. 41. A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Caesarea_Maritima.  
383 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Caesarea_Maritima.  
384 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 

Intellectual Biography, op. cit., p. 41.  
385 Ibidem.  
386 Ibidem.  
387 Idem, p. 43.  
388 Idem, p. 44.  

127

https://en.wikipedia.org/wiki/Caesarea_Maritima
https://en.wikipedia.org/wiki/Caesarea_Maritima


Sfântul Grigorios a vorbit și despre cunoștințele 
medicale pe care le avea Sfântul Vasilios cel Mare389.  

Drumul de la Alexandria la Atena, pe mare, a 
durat 25 de zile și de nopți și aici trăiește marea 
furtună, care îl cutremură și îl face să se adăpostească 
în cotloanele prorei corăbiei, fiind înfricoșat pentru 
viața sa390.  

Însă toți cei aflați pe corabie strigau către Hristos, 
deși nu-L cunoșteau pe Dumnezeu391.  

Dar Sfântul Grigorios nu a strigat numai către 
Dumnezeu, ci și către mama lui, către Sfânta Nonna, 
în timpul furtunii.  

Iar un copil de casă din anturajul său [a servant 
boy from his entourage], i-a povestit Sfântului Grigo- 
rios că în mijlocul întunericului el a văzut-o, ca într-un 
vis, pe Sfânta Nonna mergând spre corabie și trăgând-
o cu o singură mână către țărm [walking to the ship 
and dragging it single-hand to the shore]392.  

Sfântul Grigorios va vorbi despre acest lucru în 
predica de la înmormântarea tatălui său, la 36 de ani 
după această minune, dar va spune și faptul că ea i s-a 
arătat lui în vis393. După ce a fost mântuit în furtună de 
către Sfânta sa mamă Nonna, care era în viață și nu 
adormită, corabia în care călătorea Sfântul Grigorios a 
trecut de Rodos394 și a venit spre Aegina395, care este 
cea mai apropiată insulă de Atena396.  

                                           
389 Idem, p. 47.  
390 Idem, p. 49.  
391 Ibidem.  
392 Idem, p. 50.  
393 Ibidem.  
394 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Rodos.  
395 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 

Intellectual Biography, op. cit., p. 54.  
A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Aegina.  
396 Cf.  
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La Atena îl întâlnește și se împrietenește cu 
Sfântul Vasilios cel Mare, dar tot aici îl întâlnește pe 
Iulianos Apostatul, pe viitorul împărat, pe Sofronios 
Cappadocianul, viitorul prefect al Constantinopolului 
și stăpânul serviciilor în administrația imperială, pe 
Iulianos al Frigiei și pe Evstohios și Stagirios, ultimii 
doi devenind profesori de retorică397.  

Și pentru ca să ne arate cultura Sfântului 
Grigorios Teologul, autorul ne spune că el a citat în 
scrierile sale din Anaxilas, Apollonios de Rodos, 
Aratos, Aristofanes, Aristotel, Callimahos, Demoste- 
nes, Diogenes Laertios, Evagoras, Heraclitus, Hero- 
dotos, Hesiod, Homer, Isocrates, Lucian, Lisias, Filo, 
Focilides, Pindar, Platon, Plutarh, Sappho, Simonides, 
Socrate, Teocritos, Teognis și Tucidide398.  

Sfântul Grigorios a scris despre profesorul său de 
retorică de la Atena, despre Proheresios, în De rebus 
suis, v. 322-326, cf. PG 37, col. 994399. Iar Părintele John 
A. McGuckin afirmă că, „în Atena, […] și, probabil, 
pentru cea mai mare parte a vieții sale, Grigorios a 
suferit de handicapul nefericit de a-și fi iubit prietenii 
mai mult decât l-au iubit prietenii lui pe el”400. Dar 
această nefericire imensă nu s-a produs din cauza lui, 
ci a prietenilor săi.  

El a scris lucruri emoționante despre prietenia sa 
cu Sfântul Vasilios cel Mare, pe când Vasilios a scris 
detașat despre el401. În 361, de Nașterea Domnului, 
Sfântul Grigorios Teologul e hirotonit Preot de către 

                                           
http://www.helloholidays.ro/grecia/insula-egina/.  
397 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 

Intellectual Biography, op. cit., p. 54.  
398 Idem, p. 57.  
399 Idem, p. 60 și p. 60, n. 121.  
400 Idem, p. 77.  
401 Ibidem.  
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tatăl său în Biserica din Nazianzos402. Sfântul Grigorios 
avea pe atunci 31 de ani403.  

Iar despre Filocalia făcută împreună cu Sfântul 
Vasilios, pe baza textelor lui Orighenis [VWrige,nhj]404, 
autorul spune că ea a fost „mai mult decât un simplu 
compendiu”405, pentru că a reprezentat „un prim 
manual general de teologie pentru uzul clerului, o 
încercare de standardizare a reflecțiilor doctrinare”406 
ale Bisericii.  

 

 
 
Sfântul Hieronymus a vorbit despre Sfântul 

Grigorios Teologul în De viris illustribus 117407.  
Unde a spus că Sfântul Grigorios a fost primul 

Episcop de Sasima, apoi Episcop de Nazianzos, fiind 
bărbatul cel mai elocvent și învățătorul său, cel care l-
a învățat să explice Dumnezeieștile Scripturi.  

                                           
402 Idem, p. 101.  
403 Ibidem.  
404 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Origen.  
405 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 

Intellectual Biography, op. cit., p. 103.  
406 Ibidem.  
407 Idem, p. 348, n. 198. Imaginea text reprezintă acest 

capitol hieronymian.  
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Iar după mărturia Sfântului Hieronymus, Sfântul 
Grigorios Teologul a scris 30.000 de versuri [triginta 
millia versuum/ trei/j muria,daj sti,cwn]408.  

Sfinții Grigorios al Nissisului și Petros al Sevastiei, 
frații Sfântului Vasilios cel Mare, au venit pentru 
Sinodul al II-lea Ecumenic la sfârșitul primăverii anului 
381. Și la Constantinopol, datorită Sfântului Grigorios 
Teologul, Sfântul Grigorios al Nissisului a citit din 
cartea sa, din Contra Eunomium, în lectură publică409. 
Căci Sfântul Grigorios al Nissisului a scris Contra 
Eunomium împotriva atacurilor postume ale lui 
Evnomios [Euvno,mioj]410 de Cizicos [Ku,zikoj]411 la adresa 
Sfântului Vasilios cel Mare412.  

Împăratul Teodosios a fost de față, în Sinod, când 
Sfântul Grigorios Teologul a renunțat la tronul patriar- 
hal de Constantinopol și a aplaudat la finalul discursu- 
lui său de rămas-bun.  

El a început să aplaude și a fost urmat apoi de 
curtenii săi. Pe când Episcopii sinodali au asistat la el 
într-o tăcere uimită413.  

A urmat Predica a 42-a, care este ultima sa predică 
în fața Episcopilor sinodali, a Monahilor, a Împăratului 
și a Curtenilor imperiali. Rostită în Catedrala Sfinții 
Apostoli din Constantinopol414.  

Și în care i-a numit pe Episcopi „vestitorii păcii 
[heralds of peace]” și a spus că el a venit în 

                                           
408 PL 23, col. 747-748.  
409 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 

Intellectual Biography, op. cit., p. 349.  
410 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Eunomius_of_Cyzicus.  
411 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyzicus.  
412 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 

Intellectual Biography, op. cit., p. 349.  
413 Idem, p. 360.  
414 Idem, p. 361-362.  
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Constantinopol pentru ca să apere credința ortodo- 
xă415. Și el a mărturisit dogma Sfintei Treimi în mod 
desăvârșit în această predică a sa416.    

Sinodul al II-lea Ecumenic a continuat de-a lungul 
lunii iunie a anului 381, Flavianos a fost confirmat ca 
Episcop legitim al Antiohiei, iar pe 9 iulie 381 s-a 
încheiat Sinodul al II-lea Ecumenic, oferindu-ne Crezul 
Bisericii417. Însă Părintele McGuckin consideră că ex- 
presia împreună-slăvirea Duhului cu Tatăl și cu Fiul, 
din Crezul Bisericii, este „o respingere deliberată [a 
deliberate rejection]” a lui deoființă, pentru care pleda 
Sfântul Grigorios Teologul418.  

Când Sfântul Grigorios a aflat că în locul său a fost 
ales Nectarios drept Arhiepiscop al Constantinopo- 
lului419, care nu era nici măcar botezat când a fost ales 
Episcop, prin intervenția lui Diodoros al Tarsului420, el 
a compus  o foarte lungă diatribă împotriva celor doi421. 
Nectarios a fost Patriarh al Constantinopolului între 
381-397, murind pe 17 septembrie 397, și lui i-a urmat 
Sfântul Ioannis Gură de Aur422. Patriarhatul lui 
Nectarios separă astfel patriarhatul Sfântului Grigorios 
Teologul de cel al Sfântului Ioannis Gură de Aur. Însă 

                                           
415 Idem, p. 362.  
416 Idem, p. 363.  
417 Idem, p. 367.  
418 Ibidem.  
419 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Archbishop_Nectarius_of

_Constantinople.  
420 Idem:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Diodorus_of_Tarsus.  
421 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 

Intellectual Biography, op. cit., p. 374.  
422 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Archbishop_Nectarius_of

_Constantinople.  
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alegerea lui Nectarios a fost încă o palmă peste fața 
Episcopilor asceți423, subliniază McGuckin. După care 
ne spune că Sfântul Grigorios i-a trimis lui Nectarios 
Epistolele 88, 91, 151, 185, 186 și 202, scrise pe un ton 
„elegant și amabil”, dar care nu poate fi reconciliat cu 
tonul din poemul autobiografic424. Căci în poemul De 
seipso et de Episcopis [Despre mine însumi și despre 
Episcopi], Nectarios e diletantul care a fost preferat 
unui om ascetic425. Alegerea lui a fost dubioasă, 
hirotonia lui a fost nedovedită, iar eficacitatea ei a 
rămas îndoielnică426.   

Însă, între 382-383, Sfântul Grigorios e doborât de 
boală. El suferea de reumatism acut sau de gută, 
conform Epistolei 193427.  

Din cauza bolii nu a participat la nunta lui 
Nebridios, a prefectului Constantinopolului, cu Olim- 
pias428. Trebuia să se ducă la Constantinopol pentru 
nuntă. În toamna lui 383 el merge pentru cură la 
Xanxaris, lângă Tiana, o regiune vulcanică din Cappa- 
docia429.  

Scrisorile 101, 102 și 202 sunt împotriva hristologiei 
apollinariste430. Iar după ce Eulalios, la sfârșitul lui 383, 
e instalat Episcop de Nazianzos în locul său, Sfântul 
Grigorios se retrage la vila părintească din Karbala, 
avându-i lângă sine pe Diaconul său, Grigorios, și pe 
Monahul Eustatios431.  

                                           
423 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 

Intellectual Biography, op. cit., p. 375.  
424 Idem, p. 377.  
425 Idem, p. 381.  
426 Idem, p. 382. 
427 Idem, p. 387 și p. 387, n. 104.  
428 Idem, p. 387-388.  
429 Idem, p. 388.  
430 Ibidem.  
431 Idem, p. 394.  
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Episcopul Eulalios îi editează Predicile Sfântului 
Grigorios432. Care adoarme la vârsta de 61 de ani433. Iar 
la Constantinopol, Sfintele sale Moaște au stat, pentru 
o lungă perioadă de timp, alături de cele ale Sfântului 
Ioannis Gură de Aur, în Biserica Sfinții Apostoli434. Dar 
la cruciada din 1204, Sfintele sale Moaște au fost furate 
și duse în Italia, din 9 iunie 1578 fiind puse în Chiesa di 
Santa Maria della Concezione in Campo Marzio435.  

Editio princeps a operei Sfântului Grigorios 
Teologul a fost editată la Basel în 1550. Claude Morel, 
în 1609, editează opera sa la Paris. Ea a fost repu- 
blicată în 1630.  

Ediția benedictină a operei sale a fost pregătită în 
1778, dar a fost publicată în 1840. Popularizarea operei 
sale s-a făcut însă prin ediția Patrologiae Graecae [PG], 
vol. 35-38. În Sources Chrétiennes [SC], opera sa a fost 
publicată în vol. 149, 208, 247, 250, 270, 284, 309, 318, 
358, 384 și 406436. 

Scrisorile sale teologice sunt editate în SC 208, 
Predicile 1-3 în SC 247, Predicile teologice 27-31 în SC 
250, Predicile 20-23 în SC 270, Predicile 24-26 în SC 284, 
Predicile 4-5. Contra lui Iulianos Apostatul sunt publi- 
cate în SC 309, Predicile 32-37 sunt în SC 318, Predicile 
38-41 sunt în SC 358, Predicile 42-43 sunt în SC 384, 
Predicile 6-12 sunt în SC 406437.  

Vol. 1 din Scrisorile sale a fost editat în GCS [Die 
Griechischen Christlichen Schriftsteller/ Scriitori 

                                           
432 Idem, p. 395.  
433 Idem, p. 399.  
434 Idem, p. 400.  
435 Ibidem. A se vedea:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_d

ella_Concezione_in_Campo_Marzio.  
436 Idem, p. 403.  
437 Ibidem.  
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creștini greci] 53, de P. Gallay, la Berlin, în 1969. Tot 
Gallay a editat și vol. al 2-lea, la Paris, în 1964, 1967, iar 
Scrisorile Teologice le-a publicat în SC 208, la Paris, în 
1974438.  

Prima sa Predică e pentru ziua de Paști439, în a 2-
a Predică el și-a apărat fuga sa în Pont, în a 3-a le 
răspunde celor care vor să îl vadă Preot440. Predicile 4 
și 5 sunt împotriva împăratului Iulianos Apostatul, a 6-
a este despre pace, a 7-a este un panegiric memorial 
rostit la adormirea fratelui său, a Sfântului Chesarios. 
A 8-a sa Predică e închinată Sfintei Gorgonia, sora sa, 
la adormirea ei. A 9-a e o apologie pentru tatăl său la 
hirotonia sa ca Episcop. În a 10-a își explică poziția 
după ce s-a întors din fuga sa, a 11-a este dedicată 
Sfântului Grigorios al Nissisului, a 12-a este pentru tatăl 
său, după ce a fost făcut Episcop de Nazianzos, a 13-a 
este la hirotonia Episcopului Eulalios441.  

În a 14-a sa Predică vorbește despre iubirea pentru 
cei săraci, în a 15-a îi laudă pe Sfinții Mucenici 
Maccabei, a 16-a este despre tăcerea tatălui său, a 17-a 
este pentru cetățenii din Nazianzos, a 18-a este predica 
rostită la înmormântarea tatălui său. În a 19-a Predică 
i se adresează lui Iulianos, cel care putea să reducă 
taxele, a 20-a este despre teologie și despre instalarea 
Episcopilor, a 21-a este un panegiric închinat Sfântului 
Atanasios al Alexandriei, a 22-a și a 23-a sunt despre 
pace, a 24-a este închinată Sfântului Cyprianus, pe 
                                           

438 Ibidem.  
439 Ea a fost tradusă de Dr. Adrian Marinescu sub titlul: 

Cuvântarea I: Despre Sfintele Paști și despre zăbovire și a fost 
publicată în rev. Studii Teologice 2/ 2012, p. 207-224, cf. 
https://www.academia.edu/8327821/Sf._Grigorie_Teologul_C
uvântarea_I_la_Sfintele_Paști_și_despre_zăbovire.  

440 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 
Intellectual Biography, op. cit., p. 404.  

441 Ibidem.  
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când a 25-a este un panegiric pentru filosoful Heronis, 
cu adresă la Maximos Cinicul442.   

În a 26-a Predică, Sfântul Grigorios Teologul 
vorbește despre sine, pe când a 27-a este prima sa 
Predică teologică, scrisă împotriva lui Evnomios443. A 
28-a Predică este a doua predică teologică, care se 
ocupă cu natura teologiei, a 29-a este a treia predică 
teologică, în care vorbește despre Fiul, a 30-a este a 
patra predică teologică și a doua despre Fiul, a 31-a este 
a cincea predică teologică, în care vorbește despre 
Sfântul Duh444. În a 32-a Predică, Sfântul Grigorios a 
vorbit despre nevoia de moderație în dezbateri, în a 33-
a el a vorbit împotriva arienilor și despre propria sa 
poziție, în a 34-a despre venirea egiptenilor, în a 35-a 
despre Mucenici și împotriva arienilor, în a 36-a a 
vorbit despre propria sa poziție și despre cei care cred 
că el a râvnit scaunul Constantinopolului, în a 37-a a 
pornit de la Mt. 19, 1, a 38-a e la Epifania și Nașterea 
Domnului, a 39-a predică este despre sfintele Lumini, 
a 40-a despre Sfântul Botez, a 41-a e la Cincizecime, a 
42-a e predica de rămas bun, rostită în fața celor 150 de 
Episcopi prezenți la Sinodul al II-lea Ecumenic, a 43-a 
este un panegiric rostit în memoria Sfântului Vasilios 
cel Mare, a 44-a e la prima duminică după Paști, iar a 
45-a este tot la Paști445.  

Cele 5 cuvântări teologice ale Sfântului Grigorios 
Teologul au fost traduse în română de Părintele Pro- 
fesor Dumitru Stăniloae și publicate la editura Anas- 
tasia, din București, în 1993. Aceleași cuvântări au fost 
traduse și de Pr. Gheorghe Tilea și Nicolae Barbu, 
alături de Viața Sfântului Grigorios Teologul, alcătuită 

                                           
442 Ibidem.  
443 Ibidem.  
444 Idem, p. 405.  
445 Ibidem.  
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de Preotul Grigorios în sec. al 8-lea, tradusă în română 
de N. Donos, și publicate în 1992 și republicate în 2004 
de editura Herald din București.  

În italiană, Cele 5 cuvântări teologice au fost 
traduse de Claudio Moreschini și au fost publicate la 
Roma în 1986446, iar în germană de J. Von Barbel, la 
Düsseldorf, în 1963447. Moreschini a publicat Predicile 
32-37 ale Sfântului Grigorios în 1985, în SC 318, iar 
Predicile 38-41 în 1990, în SC 358448. Părintele McGu- 
ckin consideră că nu avem încă o ediție critică a operei 
poetice a Sfântului Grigorios Teologul449.   

C. Jungck a publicat De vita sua în germană, cu 
comentariul său, la Heidelberg, în 1974.  

Părintele McGuckin a tradus anumite poeme ale 
Sfântului Grigorios Teologul în engleză [cartea poartă 
titlul: Saint Gregory Nazianzen: Selected Poems] și le-a 
publicat în 1986, republicându-le în 1989450.  

Iar în 1996 a publicat, la Leuven, studiul The 
Vision of God in S. Gregory Nazianzen [Vederea lui 
Dumnezeu la Sfântul Grigorie de Nazianz]451.   

Paul Gallay (Doctor în Litere și Profesor la 
Facultatea Catolică din Lyon), în 1943, la Paris, a 
publicat o Viață a Sfântului Grigorios de Nazianzos452. 
Și în bibliografia de la începutul cărții, el ne spune că 
editio princeps a Sfântului Grigorios Teologul a purtat 

                                           
446 Ibidem.  
447 Idem, p. 406.  
448 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Claudio_Moreschini.  
449 John A. McGuckin, St Gregory of Nazianzus. An 

Intellectual Biography, op. cit., p. 406.  
450 Idem, p. 417.  
451 Ibidem.  
452 Paul Gallay, Docteur ès Lettres, Professeur aux 

Facultés Catholiques de Lyon, La vie de Saint Grégoire de 
Nazianze, Édit. Emmanuel Vitte, Paris, 1943, 258 p.   
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titlul: Gregorius Nazianzenus, Opera omnia, graece et 
latine, Basileae [Basel], 1550, fiind in-folio453.   

În cartea lui Samuel Friedrich Wilhelm Hoff- 
mann,  Bibliographisches lexikon der gesammten litte- 
ratur der Griechen454, în vol. al 2-lea, în p. 173, titlul în 
greacă al ediției de la 1550 e acesta:  

 

 
 
Din aceeași ediție germană, aflăm că a doua ediție 

a operei Sfântului Grigorios Teologul a fost publicată 
între 1609-1611, a treia în 1630, a 4-a în 1690, a 5-a în 
1753, a 6-a în 1778 (tot din p. 173).  

Paul Gallay amintește ediția Predicilor teologice a 
lui A. J. Mason, pe care acesta a publicat-o la Cam- 
bridge, în 1899455, dar și pe comentatorii Sfântului 
Grigorios de-a lungul timpului456. Primul comentator 
amintit este Eliae, Mitropolitul Cretei, din sec. al 10-
lea, al cărui comentariu e cuprins în PG 36, col. 757-
916. Al doilea comentator amintit este Nicetas al 
Heracleei (sec. 11), al cărui comentariu e cuprins în PG 
36, col. 943-984. Al 3-lea: Starețul Nonnos (sec. al 6-
lea), al cărui comentariu e cuprins în PG 36, col. 985-

                                           
453 Idem, p. IX.  
454 Publicată la Leipzig, în 1839.  
455 Paul Gallay, Docteur ès Lettres, Professeur aux 

Facultés Catholiques de Lyon, La vie de Saint Grégoire de 
Nazianze, op. cit., p. X.  

456 Idem, p. XI.  
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1058. Al 4-lea: Vasilios cel Mic (sec. 10), care are 
comentariul tot în PG 36, între col. 1079-1206. Însă în 
PG 36 avem și un comentator anonim (?) al Sfântului 
Grigorios Teologul, al cărui comentariu este între col. 
1205-1256457.  

În sec. al 8-lea, Cosmas Ierusalimiteanul comen- 
tează poemele Sfântului Grigorios Teologul.  

Comentariul său e cuprins în PG 38, col. 341-680.  
Iar în sec. al 9-lea, un alt comentator al poemelor sale 
este Nicetas David. Al cărui comentariu e în PG 38, col. 
681-846 [842]458.  

Prof. Gallay vorbește și despre edițiile biografice 
ale Sfântului Grigorios Teologul și ne spune că Viața sa 
e regăsibilă în Acta Sanctorum [AC], vol. 15, p. 366-
457459.  

Am verificat în AC, informația este exactă și aici e 
pomenit în ziua de 9 mai. Pentru că romano-catolicii, 
între 1500-1969, l-au pomenit pe Sfântul Grigorios pe 9 
mai. Acum îl pomenesc pe 2 ianuarie460.  

 

 
 
În PG 35, între col. 147-242, avem Vita Sancti 

Gregorii Theologi, Episcopi Constantinopolitani, ex 
                                           

457 Ibidem.  
458 Ibidem.  
459 Idem, p. XIII.  
460 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_of_Nazianzus.  
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ipsius potissimum scriptis adornata, publicată inițial în 
1778, a lui Ch. Clémencet461. Și tot în PG 35, între col. 
243-304, avem Viața scrisă de Presbiterul Grigorios, pe 
care a editat-o editura Herald.  

Prof. Gallay, la Paris, în 1933, a publicat cartea 
Langue et style de Saint Grégoire de Nazianze dans sa 
Correspondance, pe când M. Pellegrino a publicat la 
Milano, în același an, La poesia di S. Gregorio Nazian- 
zeno462.  

Cartea lui Paul Gallay pe care o discutăm acum 
are 6 capitole. În primul discută despre mediul, familia 
și anii copilăriei Sfântului Grigorios Teologul, în al 
doilea despre studiile sale463, în al 3-lea despre anii săi 
de preoție și de episcopat, în al 4-lea despre Grigorios 
ca Episcop de Sasima și ca Episcop ajutător al tatălui 
său la Nazianzos464, în al 5-lea despre anii petrecuți la 
Constantinopol465, iar în al 6-lea despre ultimii ani ai 
vieții sale466.  

Locul de naștere al Sfântului Grigorios Teologul 
este Karba,lh [Carvali]467, dar Gallay, ca și McGuckin, îi 
spune Karbala468. Mama Sfântului Grigorios, Sfânta 

                                           
461 Paul Gallay, Docteur ès Lettres, Professeur aux 

Facultés Catholiques de Lyon, La vie de Saint Grégoire de 
Nazianze, op. cit., p. XIII.  

462 Idem, p. XVII.  
463 Idem, p. XXI.  
464 Idem, p. XXII.  
465 Idem, p. XXIII.  
466 Idem, p. XXIV.  
467 A se vedea:  
http://www.kappadokes.gr/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=21:2011-07-06-11-34-26&catid=2:2011-07-
06-11-36-28&Itemid=10.  

468 Paul Gallay, Docteur ès Lettres, Professeur aux 
Facultés Catholiques de Lyon, La vie de Saint Grégoire de 
Nazianze, op. cit., p. 17.  
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Nonna, avea o forță sufletească ieșită din comun, un 
mare curaj în mijlocul adversității la adresa ei, avea o 
profundă aversiune față de minciună [mensonge], 
evita să spună lucruri care l-ar fi făcut pe cineva să cadă 
în slavă deșartă și era foarte milostivă cu cei nefericiți, 
mai ales cu cei apropiați ei469.  

Tatăl Sfântului Grigorios Teologul, Sfântul Grigo- 
rios de Nazianzos, era un om de o cinste desăvârșită, 
cu obiceiuri simple și a cărui viață este exemplară470.  

Secta ipsistarionilor, în care a fost tatăl Sfântului 
Grigorios înainte de a fi creștin, adora un singur 
Dumnezeu, pe Cel Preaînalt (de unde și numele 
sectei)471, respingea cultul idolatru și jertfele, dar 
cinstea focul și lumina. Ipsistarionii nu acceptau 
tăierea-împrejur, dar țineau sabatul și regulile de mân- 
care ale evreilor472.  De aceea, ei nu erau nici evrei și 
nici păgâni, ci un compromis între cele două473.  

Însă, după ce s-a căsătorit cu Sfânta Nonna, 
Sfântul Grigorios, tatăl Sfântului Grigorios Teologul, a 
avut un vis [eut un songe] în care a cântat psalmul 121, 
1: „Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: întru casa 
Domnului voi merge [euvfra,nqhn evpi. toi/j eivrhko,sin moi 
eivj oi=kon Kuri,ou poreuso,meqa]” [Ps. 121, 1, LXX]474. Însă 
tatăl Sfântului Grigorios nu vrusese niciodată până 
atunci să cânte psalmii, deși soția sa îl rugase. Astfel se 
convertește la dreapta credință, în anul 325, pe când 
avea în jur de 45 de ani475. După 4 ani de la Botezul său, 
în 329, tatăl Sfântului Grigorios Teologul e hirotonit 

                                           
469 Idem, p. 19-20.  
470 Idem, p. 20.  
471 Ibidem.  
472 Idem, p. 21.  
473 Ibidem.  
474 Idem, p. 22.  
475 Idem, p. 23.  
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Episcop de Nazianzos. Și a fost făcut din mirean 
Episcop, fiind Preot doar pentru foarte scurt timp. Însă 
el s-a dăruit cu totul episcopatului său476.  

Pentru un timp îndelungat, Sfinții Nonna și 
Grigorios nu au avut copii. Apoi i-au avut pe cei trei 
Sfinți copii ai lor: Gorgonia, Grigorios și Chesarios477.  

Sfântul Grigorios Teologul a fost dăruit lui Dum- 
nezeu mai înainte ca el să se nască478 și a primit de la 
părinții lui o educație creștină profundă479. Împreună 
cu Carterios, pedagogul său, Sfântul Grigorios a învățat 
să scrie, să citească, să socotească, și începe să citească 
din Omiros [{Omhroj]/ Homer480.   

După care studiază limba și literatura greacă, 
retorica și filosofia, geometria, astronomia și medi- 
cina481. După instrucția științifică foarte vastă primită 
în vila părintească, Sfântul Grigorios Teologul studiază 
în Chesaria Cappadociei, dimpreună cu fratele său, cu 
Sfântul Chesarios482. Paul Gallay consideră că aici, în 
Chesaria Cappadociei, l-a întâlnit prima oară Sfântul 
Grigorios Teologul pe Sfântul Vasilios cel Mare483. 
Pentru că atunci când se reîntâlnesc la Atena, ei se 
cunoșteau deja484. Iar la Atena cei doi au fost 
inseparabili, ei având un singur acoperiș și o singură 
masă, sau, după cuvintele Sfântului Grigorios: ei având 
un singur suflet485. Aici, la Atena, cei doi Sfinți ai 

                                           
476 Idem, p. 24.  
477 Idem, p. 25.  
478 Idem, p. 27.  
479 Idem, p. 30.  
480 Idem, p. 31. A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Homer.  
481 Ibidem.  
482 Ibidem.  
483 Idem, p. 31-32.  
484 Idem, p. 32, n. 1.  
485 Idem, p. 57.  
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Bisericii l-au cunoscut pe viitorul împărat, pe Iulianos 
Apostatul. În anul 355486. Și Sfântul Grigorios și-a dat 
seama de atunci de starea interioară a lui Iulianos487.  

În drum spre Nazianzos, la întoarcerea acasă de 
la Atena, Sfântul Grigorios a vizitat Constantinopolul. 
Aici s-a întâlnit cu Sfântul Chesarios, care venea de la 
Alexandria pentru a-și termina studiile de medicină la 
Constantinopol488. Cei doi se întorc apoi acasă489, lucru 
petrecut în 358-359, și Sfântul Grigorios decide să re- 
nunțe la lume490.    

Sfântul Chesarios se întoarce la Constantinopol, 
pe când Sfântul Grigorios rămâne acasă491, ocupându-
se de administrarea domeniului părintesc și ducând o 
viață ascetică492. Pentru că el a fost botezat după ce s-a 
întors acasă. Nu se știe însă data când a primit 
Botezul493. Autorul consideră că în anii 360-361, Sfântul 
Grigorios l-a vizitat pe Sfântul Vasilios la Mănăstirea 
sa494. Sfântul Grigorios acceptă hirotonia întru Preot, 
iar contemplația și asceza devin definitorii pentru viața 
sa495. Prima sa predică ca Preot o rostește în ziua de 
Paști, în anul 362496.  

În 372, înainte de Paști, la Nazianzos, Sfântul 
Grigorios de Nazianz și Sfântul Vasilios cel Mare l-au 
hirotonit Episcop de Sasima pe Sfântul Grigorios 
Teologul. După hirotonia întru Episcop, el rostește 

                                           
486 Idem, p. 60.  
487 Ibidem.  
488 Idem, p. 63.  
489 Ibidem.  
490 Idem, p. 65.  
491 Idem, p. 66.  
492 Ibidem.  
493 Idem, p. 67.  
494 Idem, p. 70.  
495 Idem, p. 72.  
496 Idem, p. 73.  
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Predica a 9-a497. El fusese Preot timp de 11 ani, adică 
între anii 361 și 372. Pentru că am aflat de la Părintele 
McGuckin că a fost hirotonit Preot de către tatăl său, 
la Nazianzos, în anul 361, de Nașterea Domnului, pe 
când avea 31 de ani. Și astfel tot la Nazianzos e hirotonit 
și Episcop, dar la vârsta de 42 de ani.  

Însă anul 372, anul hirotoniei sale întru Episcop, 
a fost plin de calamități: au murit animalele, a fost 
secetă și o grindină a devastat totul în Nazianzos cu 
puțin timp înainte de a se strânge recoltele498.  

Sfântul Vasilios, pe de altă parte, îl acuză pe 
Sfântul Grigorios că refuză să se ducă la Sasima, în 
eparhia pentru care îl hirotonise Episcop499.  

Dar în primăvara lui 374 adoarme tatăl Sfântului 
Grigorios Teologul, la vârsta de aproape 100 de ani, 
după ce fusese Episcop de Nazianzos timp de 45 de 
ani500. Sfântul Vasilios a participat la înmormântarea 
tatălui Sfântului Grigorios Teologul, moment în care 
Sfântul Grigorios predică despre tatăl său cu multă 
durere501.  

La Constantinopol, Sfântul Grigorios stă de la 
începutul anului 379 până la jumătatea lui 381502. Adică 
între 49 și 51 de ani. Prima sa predică la Constantinopol 
e cea din 2 mai 379, adică Predica a 21-a503. Pe când 
Predica a 37-a a rostit-o înainte de 10 ianuarie 381504.  

La Sinodul al II-lea Ecumenic, printre alții, au 
participat și Sfinții Grigorios al Nissisului, Petros al 

                                           
497 Idem, p. 113.  
498 Idem, p. 122.  
499 Idem, p. 123.  
500 Idem, p. 124-125.  
501 Idem, p. 125.  
502 Idem, p. 136.  
503 Idem, p. 149.  
504 Idem, p. 195.  
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Sevastiei, Chirillos al Ierusalimului, Pelaghios al Lao- 
diceei, Evloghios al Edessei505.  

A treia carte biografică despre Sfântul Grigorios 
Teologul, pe care o voi discuta în continuare, a fost 
scrisă de Rosemary Radford Ruether și a fost publicată 
la Oxford, în 1969506.  

Autoarea este teolog romano-catolic și feministă 
americană, născută pe 2 noiembrie 1936507. Și autoarea 
ne spune că, atunci când Sfântul Grigorios Teologul 
studia la Atena, sofistica era în ultima ei etapă de 
înflorire508. Iar el a numit Atena casa literelor, orașul 
unde a locuit și a învățat timp de 10 ani509. Profesorii 
săi de retorică din Atena au fost păgânul Himerios și 
creștinul Proeresios. Există și tradiția că el a studiat și 
cu Libanios [Liba,nioj]510, dar nu avem mărturii despre 
acest lucru din opera Sfântului Grigorios511.  

Proeresios era armean și a avut mulți studenți din 
Asia Mică512. Iar Sfântul Grigorios i-a studiat îndeosebi 
pe Platon și pe Aristotel513, autoarea subliniind faptul 
că el nu a avut o cunoaștere vie a neoplatonismului514.  

                                           
505 Idem, p. 197.  
506 Rosemary Radford Ruether, Gregory of Nazianzus: 

Rhetor and Philosopher, Pub. The Clarendon Press, Oxford, 
1969, 184 p.  

507 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosemary_Radford_Ruet

her.  
508 Rosemary Radford Ruether, Gregory of Nazianzus: 

Rhetor and Philosopher, op. cit., p. 7.  
509 Idem, p. 19.  
510 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Libanius.  
511 Rosemary Radford Ruether, Gregory of Nazianzus: 

Rhetor and Philosopher, op. cit., 19.  
512 Idem, p. 20.  
513 Idem, p. 26.  
514 Ibidem.  
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Totodată Ruether spune că el pare să nu cunoască 
neoplatonismul și, în mod special, pe Plotin515. Și 
aceasta e de părere că Sfântul Grigorios l-a cunoscut pe 
Sfântul Vasilios în Chesaria Cappadociei516.  

Iar Vasilios a plecat din Atena cu un an sau cu doi 
mai înaintea lui Grigorios și și-a început pelerinajul său 
la Mănăstirile din Palestina și Egipt517.  

Întors acasă, Sfântul Grigorios se botează518, iar 
tatăl său îl hirotonește cu forța în 361, de praznicul 
Nașterii Domnului, Sfântul Grigorios socotind acest 
lucru un act tiranic519.  

Ultimii 5 ani de viață, Sfântul Grigorios și-i pe- 
trece în pace, la Arianzos, pe moșia sa520.  

Limba pe care el a folosit-o în scrierile sale este un 
amestec de limbă attică clasică, limbă greacă comună, 
cuvinte poetice și neologisme521. El a fost un eclectic în 
materie de limbă folosită, creându-și astfel o bogată 
limbă personalizată, având un real simț artistic, care 
nu agrea banalitățile522.  

În predicile sale, stilul său variază în mod 
considerabil. Când e vorba de panegirice, apar multiple 
elemente oratorice: exclamații, hiperbole, metafore. 
Însă, în predicile sale teologice, stilul e mult mai cum- 
pătat523. Sfântul Grigorios a îmbinat în scrisul său 
referințe literare și abstracțiuni, cu modul de a vorbi al 
Scripturii și cu metafore de diverse tipuri524. A pledat 

                                           
515 Idem, p. 26-27.  
516 Idem, p. 27.  
517 Idem, p. 28.  
518 Idem, p. 29.  
519 Idem, p. 32.  
520 Idem, p. 50.  
521 Idem, p. 57.  
522 Idem, p. 58.  
523 Idem, p. 59. 
524 Idem, p. 80.  
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adesea în stilul sistemului judiciar, folosindu-se de 
dialectica întrebărilor și a răspunsurilor. Dialectică pe 
care o foloseau și stoicii și cinicii din vremea sa525.  

Argumentațiile sale sunt făcute în cadrul unei 
relații personale cu auditoriul său526. Și când venea 
vorba să combată pozițiile eretice, Sfântul Grigorios 
expunea argumentele eretice și le combătea punctu- 
al527. El s-a folosit și de ironie și paradox în scrierile 
sale528, a construit metafore și alegorii, s-a folosit de 
sinecdoce și de antonomaze în explicațiile sale529. 
Sfântul Grigorios a folosit metafore și comparații din 
medicină530, dar și din întrecerile sportive531, din arma- 
tă și din război532.   

El avea abilitatea de a formula imagini vii ale lumii 
sale, folosindu-se din plin de tipologii, imagini, între- 
bări, exclamații, apostrofe și prosopopee533. Pentru el, 
Sfânta Scriptură are înțeles duhovnicesc dincolo de 
aspectul lingvistic al cărților sale componente534.  

Din apendicele care începe în p. 178, aflăm când 
și-a scris Sfântul Grigorios opera. Astfel, apologia 
pentru fuga sa în Pont a scris-o în 362, la scurt timp 
după Paști. Predica despre Maccabei e din același an. 
Predicile 4 și 5 împotriva lui Iulianos Apostatul sunt de 
la sfârșitul lui 363 sau din 364. Prima predică despre 
pace e din 364, iar cea în care tratează despre dragostea 
pentru cei săraci e din anul 365.  

                                           
525 Ibidem.  
526 Ibidem.  
527 Idem, p. 81.  
528 Idem, p. 82.  
529 Idem, p. 86.  
530 Idem, p. 88.  
531 Idem, p. 89.  
532 Idem, p. 92.  
533 Idem, p. 94.  
534 Idem, p. 103, 105.  
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Predica la înmormântarea Sfântului Chesarios, 
fratele său, e de la sfârșitul lui 368 sau de la începutul 
lui 369, iar cea de la înmormântarea Sfintei Gorgonia, 
sora sa, e de la scurt timp după cea a fratelui său.  

Predica despre sine, când s-a reîntors din fuga sa, 
din anul 372, e de dinainte de Paști și de dinainte de 
hirotonia sa întru Episcop535. Tot din 372 e și predica 
despre Sfântul Grigorios al Nissisului. Predica a doua 
despre pace și a 22-a a sa e prima rostită la Constanti- 
nopol. În vara anului 379536.  

Predica despre Sfântul Atanasios cel Mare e din 2 
mai 379. Cea despre Cincizecime e din 9 iunie 379. Cea 
despre venirea egiptenilor e din 2 sau 4 octombrie 379. 
Despre Teofanie a predicat pe 25 decembrie 379. 
Predica despre sfintele Lumini e din 6 ianuarie 380. 
Despre Sfântul Botez a predicat pe 7 ianuarie 380. 
Predica despre sine, din 380, e rostită între 28 februarie 
și 14 iulie537.  

Cele 5 Predici teologice, adică Predicile 27-31, le-a 
rostit în vara sau toamna lui 380. Predica a 36-a a fost 
rostită la scurt timp după 27 noiembrie 380, a 37-a e de 
la sfârșitul lui 380 sau începutul lui 381, dar înainte de 
10 ianuarie 381, pe când a 42-a, cea de rămas bun, e din 
iunie sau iulie 381, dar înainte de 9 iulie 381. A 43-a 
predică, cea rostită întru pomenirea Sfântului Vasilios 
cel Mare, e din august sau septembrie 381 și a fost 
rostită în Chesaria Cappadociei, a doua la Paști sau a 
45-a e din 9 aprilie 383, iar a 44-a e din 16 aprilie 383538.  

Scrisorile 1 și 2 sunt din 361, a 3-a e din 359, 4-6 
sunt din 361, 7 și 8 din 362, a 9-a scrisoare e din 362/363. 
Scrisoarea a 10-a e din 363, a 11-a e din 362-372, 

                                           
535 Idem, p. 178.  
536 Ibidem.  
537 Idem, p. 179.  
538 Ibidem.  
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scrisorile 12-19 sunt din 365, a 20-a e de la sfârșitul lui 
368, scrisorile 21-24 sunt din 369, 25-27 sunt dintre anii 
370-373, 29-30 sunt de la sfârșitul lui 369, 37-39 sunt 
din 369, a 40-a e din iunie 370.  

Scrisorile 41-43 sunt din iunie-septembrie 370, a 
44-a e din septembrie 370, 45-46 sunt de la sfârșitul lui 
septembrie 370, a 47-a e din 371/372, 48-49 sunt de la 
Paștiul lui 372. A 50-a scrisoare e din 372, 51-55 sunt 
dintre 384-390, a 57-a e dintre 372-375, 58-60 sunt 
dintre 372-373, a 61-a e dintre 372-375, a 62-a din 
373/374, 63-66 sunt din 374, 67-69 sunt dintre 374-375, 
70-71 sunt din 375, 72-74 sunt tot din 375, iar a 75-a din 
378.  

 
 
A 76-a scrisoare a Sfântului Grigorios Teologul e 

de la începutul lui 379, 77-78 sunt după Paștiul lui 379, 
a 79-a e din 379, a 80-a e din prima jumătate a lui 380, 
tot din 380 sunt și scrisorile 81-86539. Scrisorile 87-88 
sunt de la mijlocul anului 381, 89-90 sunt din a doua 
parte a anului 381, 91-92 sunt de la sfârșitul anului 382. 
Scrisorile 93-94 sunt tot din 382, a 95-a e din a doua 
jumătate a anului 381, a 96-a e din 382, a 98-a e din 381-
383, a 100-a e din a doua jumătate a lui 381, iar a 101-a e 

                                           
539 Ibidem.  
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din vara lui 382. Scrisorile 103-106 sunt din 382, 107-119 
sunt dintre 384-390, a 120-a e de la Paștiul lui 383, 125-
126 sunt scrise după ziua de 3 septembrie 383, 131-138 
sunt din 382, 139-151 sunt din 383, a 152-a e de la 
sfârșitul lui 383. Scrisorile 153-157 sunt de la sfârșitul lui 
383, 162-163 sunt din 383, 164-167 sunt din 383/384, 168-
170 sunt din 383, iar a 171-a e de la sfârșitul lui 382540.    

 

 
 

Scrisoarea a 172-a e de la Paștiul lui 383, a 173-a e 
de la sfârșitul lui 383, scrisorile 174-180 sunt dintre 384-
390, a 181-a e din 383, 182-185 sunt de la sfârșitul lui 383, 
186-192 sunt dintre 384-390, 193-194 sunt din 384/385, 
195-201 sunt dintre 384-390, a 202-a e din 387, 203-211 
sunt dintre 384-390 și la fel sunt și scrisorile 213-223 și 
225-226. A 227-a scrisoare e de la sfârșitul lui 382, a 231-
a e dintre 384-390, iar scrisorile 233-235 și 239-242 sunt 
dintre 384-390541. Poemul despre viața sa e de la înce- 
putul lui 382. Al doilea poem despre sine însuși e dintre 
382-390, iar poemele despre alții sunt dintre 384-
390542.  

Editura Doxologia de la Iași, în 2011, a editat în 
format de buzunar Acatistul Sfântului Grigorie Teolo- 
gul543. Ediție în care nu se specifică cine e autorul 
acestui acatist. Însă textul lui este următorul:  

                                           
540 Ibidem.  
541 Idem, p. 180.  
542 Ibidem.  
543 Acatistul Sfântului Grigorie Teologul, tipărit cu bine- 

cuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan [Savu], Mitropolitul 
Moldovei și Bucovinei, Ed. Doxologia, Iași, 2011, 50 p.  
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„Condacul 1 
 
Pe marele Ierarh și apărător al Sfintei Treimi 

veniți toți cu duhovnicești laude să-l fericim și din 
izvorul învățăturilor lui luând cuvinte de laudă, să-i 
cântăm așa: Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, 
Grigorie! 

Icosul 1 
 
Astăzi darul cel în trei lumini al Preasfintei Treimi 

să ne lumineze pe noi, vrednice cântări de laudă să 
aducem la pomenirea slăvitului, îndreptătorului și în- 
vățătorului dreptei credințe, zicând: 

 
Bucură-te, tăinuitorul Sfintei Treimi; 
Bucură-te slujitorul cerescului Împărat; 
Bucură-te, întărirea dreptei credințe; 
Bucură-te, steaua Bisericii prealuminată; 
Bucură-te, luceafăr ceresc strălucitor; 
Bucură-te, împărțitor de mir duhovnicesc; 
Bucură-te, luminătorul cel din Treime al Arhie- 

reilor; 
Bucură-te, prieten iubit al Marelui Vasile; 
Bucură-te, odraslă sfântă, din slăviți părinți năs- 

cut; 
Bucură-te, credincioasă slugă a lui Hristos; 
Bucură-te, odor sfânt și preafrumos; 
Bucură-te, că Sfânta Treime lăcaș în inima ta a 

făcut; 
Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigo- 

rie! 
 

Condacul al 2-lea 
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Către tine alergând popoarele și din învățăturile 
tale cunoscând adevărata cale către cer, așază în lu- 
mina Sfintei Treimi pe cei ce cu frică și dragoste curată 
cântă: Aliluia! 

 
Icosul al 2-lea 

 
Curățenia și înfrânarea iubind, așa cum ai văzut 

în vedenie că cele două fecioare cinstite s-au numit pe 
ele, și de la acelea ai învățat viața cea fără de prihană, 
pentru care noi te cinstim așa: 

 
Bucură-te, păstor al fecioriei; 
Bucură-te, iubitor al înfrânării; 
Bucură-te, cinstitor al pustniciei; 
Bucură-te, îndemnător al milosteniei; 
Bucură-te, cel ce cu sabia înfrânării tai patimile; 
Bucură-te, că pe oile tale la pășunea cea a faptelor 

bune le-ai povățuit; 
Bucură-te, că din întunericul iadului le-ai mân- 

tuit; 
Bucură-te, că din izvorul ostenelilor tale turma ta 

o ai adăpat; 
Bucură-te, că pildă te-ai făcut prin lumina fapte- 

lor bune; 
Bucură-te, că smerenia lui Hristos [o] ai urmat; 
Bucură-te, că sarcina cea ușoară a lui Hristos tu 

întâi ai purtat; 
Bucură-te, că apoi altora o ai arătat; 
Bucură-te, că prin sudorile și ostenelile tale 

Biserica lui Hristos ai curățat curățit; 
Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigo- 

rie! 
 

Condacul a 3-lea 
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Blând fiind la obicei din pruncie, bătrân s-a 
arătat, depărtându-se de la priveliștile și petrecerile 
deșertăciunilor lumești, și bunăcuviința de la maica sa 
învățându-se, în Biserica lui Dumnezeu ziua și noaptea 
slavoslovea cântând: Aliluia! 

 
Icosul al 3-lea 

 
Plin fiind de darul Sfântului Duh, ai gonit eresul 

cel viclean al lui Macedonie, hulitorul Sfântului Duh, 
și rușinat l-ai depărtat de la Biserică, iar pe cei drept- 
credincioși întărindu-i, pe cei rătăciți întorcându-i, i-ai 
sfințit cu pecetea Duhului Sfânt, iar ei fiind luminați, 
cântau: 

 
Bucură-te, păstorul[e] cel bun; 
Bucură-te, gonitorul[e al] eresurilor; 
Bucură-te, că ai rușinat pe Macedonie; 
Bucură-te, că ai sfărâmat trâmbița eresurilor lui; 
Bucură-te, cale[a cea] nerătăcită a celor dreptcre- 

dincioși; 
Bucură-te, luminat propovăduitor al sfintei cre- 

dințe; 
Bucură-te, cu Marele Vasile împreună-lucrător; 
Bucură-te, pom înflorit în casa Domnului; 
Bucură-te, al eresurilor surpător; 
Bucură-te, al darurilor lui Hristos împărțitor; 
Bucură-te, al credincioșilor apărător; 
Bucură-te, al tuturor cald folositor; 
Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigo- 

rie! 
Condacul al 4-lea 

 
Iubitorul de oameni Iisus, Care a îmbrăcat cu 

putere de sus pe Apostolii Săi în Ierusalim, ți-a dat ție 
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putere tare asupra duhurilor și [a] eresurilor, ca să le 
gonești și [pe] Biserica Sa cea sfântă și ca [pe] o mireasă 
împodobită să [I-]o aduci Lui, cântând: Aliluia! 

 
Icosul al 4-lea 

 
Vifor mare și străin eres având stârnind Apoli- 

narie, care rău înțelegea întruparea Domnului, pe toți 
trăgându-i la pieire, l-ai gonit departe de turma ta, și 
dogma Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu întărind-
o, [Îl] propovăduiai pe Cel născut din Fecioară, iar pe 
tine cinstindu-te, [îți] zicem: 

 
Bucură-te, luminătorul nostru; 
Bucură-te, raza mântuirii noastre; 
Bucură-te, păzitor[ule] al dreptei credințe; 
Bucură-te, sfeșnic[ule] cu lumină de aur; 
Bucură-te, podoaba Arhiereilor; 
Bucură-te, a Bisericii bucurie și pace; 
Bucură-te, piatră nesfărâmată; 
Bucură-te, turn neclintit al Bisericii; 
Bucură-te, cetate tare împotriva vrăjmașilor; 
Bucură-te, armă asupra patimilor; 
Bucură-te, minte cinstită; 
Bucură-te, vas curat al darurilor Domnului; 
Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigo- 

rie! 
 

Condacul al 5-lea 
 
Văzând vicleanul vrăjmaș odihna Bisericii, a izvo- 

rât asupra ta ispite, necazuri și izgoniri, iar tu, cu darul 
lui Hristos, ai vădit meșteșugirile celui meșter în rău- 
tate, și ca un biruitor cântai: Aliluia! 
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Icosul al 5-lea 
 
Înțelegând poporul de ducerea ta de la dânșii, a 

ridicat glasuri de plângeri, zicând: «O, Părinte, ducân- 
du-te de la noi, duci cu tine și Sfânta Treime și va ieși 
din Cetate binecuvântarea!». Și socotindu-se ei săr- 
mani, ziceau așa: 

 
Bucură-te, hrănitorul săracilor; 
Bucură-te, slujitorul bolnavilor; 
Bucură-te, odihna străinilor; 
Bucură-te, mângâierea bătrânilor; 
Bucură-te, ajutorul necăjiților; 
Bucură-te, izbăvitorul năpăstuiților; 
Bucură-te, viteazule biruitor; 
Bucură-te, curățitorul eresurilor; 
Bucură-te, al pleveilor eresuri[lor] curățitor; 
Bucură-te, arzător cu duhul în slujba lui Dum- 

nezeu; 
Bucură-te, scara care ne sui pe toți la ceruri; 
Bucură-te, cel ce cu părintească dragoste ai 

deschis mila arătat milă tuturor celor ce au venit la 
tine; 

Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigo- 
rie! 

Condacul al 6-lea 
 
Minunat între Ierarhi te-ai arătat, că gura ta ca o 

praștie a gonit toate eresurile și toate meșteșugirile 
viclene le-ai smuls din inimile credincioșilor; pentru 
aceasta Biserica, împreună cu dânșii, cântă: Aliluia! 

 
Icosul al 6-lea 
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Ritorii cei preaînțelepți n-au putut sta împotriva 
cuvintelor tale celor arzătoare, când ai arătat în Biseri- 
că taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, iar noi, bucu- 
rându-ne, cântăm: 

 
Bucură-te, cap sfințit; 
Bucură-te, minte zburătoare în sferele cerești; 
Bucură-te, ochi neadormit; 
Bucură-te, ostaș nebiruit; 
Bucură-te, vorbitorule cu Îngerii; 
Bucură-te, petrecătorule cu Apostolii; 
Bucură-te, dănțuitorule cu Mucenicii; 
Bucură-te, lucrător[ule] cu Mărturisitorii; 
Bucură-te, al celor ce se pocăiesc mântuitor; 
Bucură-te, al greșiților îndreptător; 
Bucură-te, hrănitor[ule] duhovnicesc; 
Bucură-te, ostenitor[ule] netrupesc; 
Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigo- 

rie! 
 

Condacul al 7-lea 
 
Dumnezeiasca vestire a cuvintelor tale a încon- 

jurat pământul ca un fulger, învățând pe toți, [ca] 
Treimii întru unime și unimii întru Treime să ne închi- 
năm, cântând: Aliluia! 

 
 

Icosul al 7-lea 
 
Dorind [tu] înțelepciunea cea de sus, Cel Atot- 

puternic ți-a dat [ție] cununa darurilor, [dar] și frumu- 
sețea cuvintelor ți-a adăugat. Deci noi, luând din cu- 
vintele tale, aducem ție această cântare: 

 

156



Bucură-te, soare luminos; 
Bucură-te, văzător[ule] al tainelor lui Dum- 

nezeu; 
Bucură-te, că împreună cu Mucenicii ai mărtu- 

risit; 
Bucură-te, că împreună cu Cuvioșii pe Hristos L-

ai mărit; 
Bucură-te, că cele șapte Soboare [Sinoade Ecume- 

nice] cu cuvintele tale s-au întărit; 
Bucură-te, sabie de foc care tai eresurile; 
Bucură-te, bisturiu care cureți tai rănile nevin- 

decate; 
Bucură-te, chezașul păcătoșilor spre mântuire; 
Bucură-te, că din raza Sfântului Duh ai luat 

lumina [cea veșnică]; 
Bucură-te, că în cetatea Arhiereilor luminezi ca 

un luceafăr; 
Bucură-te, prietenul cel bun al Marelui Vasile; 
Bucură-te, că amândoi adânci învățături ați lăsat 

în lume; 
Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigo- 

rie! 
 

Condacul al 8-lea 
 
Toată cântarea ce se aduce pomenirii tale nu 

poate aduce mulțumirea cuvenită pentru cele multe- 
[le] și frumoase[le] osteneli cu care ai împodobit Bise- 
rica, iar turmei tale mântuire ai lăsat, pentru care îți 
cântăm: Aliluia! 

 
Icosul al 8-lea 

 
Bogat fiind de înțelepciune și frumos grăitor, ai 

vărsat pe pământ sămânța cea bună a Sfintelor 
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Scripturi, pentru aceasta noi cinstim pomenirea ta, 
zicând: 

Bucură-te, preaînțelepte[ule]; 
Bucură-te, preafericite; 
Bucură-te, Arhiereule cinstite; 
Bucură-te, podoaba Bisericii; 
Bucură-te, gură cerească; 
Bucură-te, minte apostolească[ică]; 
Bucură-te, odraslă sfântă; 
Bucură-te, slugă credincioasă a lui Hristos; 
Bucură-te, văzător[ule] al tainelor dumnezeiești; 
Bucură-te, teologule preadulce; 
Bucură-te, mijlocitor[ule] către Dumnezeu; 
Bucură-te, Părintele Bisericii; 
Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigo- 

rie! 
 

Condacul al 9-lea 
 
Cu totul fiind unit cu raza Duhului [Sfânt], tu, 

[Preafericite]sfințite Părinte, afară de lume ai viețuit, și 
acum întru slava Tatălui și [a] Fiului și [a] Sfântului 
Duh luminat fiind, veselindu-ne, cântare îți aducem: 
Aliluia! 

 
Icosul al 9-lea 

 
Sfârșindu-ți călătoria vieții în [cea cu] multe 

osteneli și necazuri, te-ai mutat către Domnul. Deci, ca 
un prieten al Sfintei Treimi, fă rugăciune pentru noi, 
[cei] care îți cântăm: 

Bucură-te, că mare dogmatist dogmatician ai fost 
pentru Sfânta Treime al Preasfintei Treimi; 

Bucură-te, cel ce ai învățat că Duhul purcede de 
la din Tatăl;  
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Bucură-te, că împreună cu Tatăl și cu Fiul o singu- 
ră Treime [atot]stăpânitoare ai arătat;  

Bucură-te, lucrător[ule] al tainei Mântuitorului; 
Bucură-te, cântător[ule] al slujbei Bisericii; 
Bucură-te, frumos[ule] grăitor către popor; 
Bucură-te, primitorul[e al harului] Sfântului Duh; 
Bucură-te, că ai învățat întocmirea ființei și a firii 

că ai învățat Treimea persoanelor în unitatea firii dum- 
nezeiești;  

Bucură-te, că [prea mare] teolog al Treimii te-ai 
arătat; 

Bucură-te, cel ce prin cuvintele tale, izvor [de 
viață] și dulceață [dumnezeiască] Bisericii ai rămas; 

Bucură-te, cel ce cu osârdie sufletul tău ți-ai pus 
pentru noi; 

Bucură-te, că pe cel rău l-ai surpat; 
Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigo- 

rie! 
 

Condacul al 10-lea 
 
„Cuvântul lui Dumnezeu, cel slăvit de îngereștile 

cântări, pentru noi a sărăci bine a voit”, a spus marele 
Ierarh popoarelor, și Fiul cel născut din Fecioară ne-a 
învățat a cânta: Aliluia! 

 
Icosul al 10-lea 

 
Săgețile ereticilor, cele aprinse în chipul văpăii, 

stinge-le cu sfintele tale rugăciuni, ca mântuiți fiind să 
te cinstim cu laude ca acestea: 

Bucură-te, odor sfânt al Bisericii; 
Bucură-te, tăinuitorule de cele cerești; 
Bucură-te, că pomenirea ta este plină de veselie; 
Bucură-te, că ai fost plin de dumnezeiesc[ul] dar; 
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Bucură-te, că îndumnezeit te-ai făcut; 
Bucură-te, că înfricoșate [înfricoșătoare] taine 

Dumnezeu ți-a descoperit; 
Bucură-te, căci Cuvântul Tatălui ți-a descoperit 

[ție] taina întrupării Sale; 
Bucură-te, că te-a învățat teologia prin Îngerul 

Său;  
Bucură-te, că te-ai arătat podoabă [a] Bisericii; 
Bucură-te, că ai dobândit acum slava lui Dum- 

nezeu; 
Bucură-te, că pământul cel înțelenit purtător de 

flori l-ai arătat; 
Bucură-te, că ai vărsat dar sfințit din buzele tale; 
Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigo- 

rie! 
  

Condacul al 11-lea 
 
Luminată avându-ți mintea cu [ca o] nemăsurată 

pustie, curată de toată grija pământească o ai păzit, și 
străbătând adâncurile Duhului întru veselie, te bucuri 
acum, cântând: Aliluia! 

 
Icosul al 11-lea 

 
Cu dumnezeiască și mai presus de fire putere ai 

învățat, [Preafericite] Ierarhe Grigorie, pe toți lumi- 
nându-ne și învățându-ne a cânta așa: 

Bucură-te, Grigorie, podoaba Arhiereilor; 
Bucură-te, limpede tâlcuitor a[l] Scripturii celei 

vechi; 
Bucură-te, frumos[ule] grăitor al Testamentului 

[celui] Nou; 
Bucură-te, apărător[ule] al Treimii; 
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Bucură-te, descoperitor[ule] al dogmelor [celor 
dumnezeiești]; 

Bucură-te, învățător[ule] al Dumnezeieștilor 
Taine; 

Bucură-te, tămăduitor[ule] al bolnavilor; 
Bucură-te, mângâietor[ule] al celor întristați; 
Bucură-te, izbăvitor[ule] al năpăstuiților;  
Bucură-te, ajut[ăt]or[ule] al celor din ispite; 
Bucură-te, cercetător[ule] al celor din închisori; 
Bucură-te, lesne iertător[ule] al celor greșiți; 
Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigo- 

rie! 
Condacul al 12-lea 

 
Lăudăm înțelepciunea ta, cinstim ostenelile tale, 

cântăm pomenirea ta, întru care Biserica, cu cântări 
împodobindu-se, împreună cu poporul cel luminat 
prin învățăturile tale, cu mulțumire cântă lui Dumne- 
zeu: Aliluia! 

 
Icosul al 12-lea 

 
Cu bucurie cântă Cetele cerești, întâmpinându-

te, primindu-te și închinându-te Sfintei Treimi: „Intră 
întru bucuria Domnului tău!”. Auzi-ne și pe noi, care 
te rugăm să faci rugăciune pentru toată lumea, ca să se 
păzească Biserica de nevoi și de eresuri, ca păzite[ă] 
fiind cu darul lui Dumnezeu, să-ți cântăm ție: 

Bucură-te, singur[ule] păzitor al legilor tale; 
Bucură-te, zid[ule] de apărare al Bisericii; 
Bucură-te, liman[ule] lin al celor învăluiți în 

necunoștință; 
Bucură-te, că tuturor [le-]ai deschis ușa mân- 

tuirii; 
Bucură-te, că luminos ai arătat calea cea dreaptă; 
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Bucură-te, că ne duci de mână pe toți spre cer; 
Bucură-te, al nostru folositor; 
Bucură-te, grabnic[ule] ajutător; 
Bucură-te, că tuturor te-ai făcut ascultător, ca pe 

toate să le dobândești; 
Bucură-te, al oilor tale bun păstor; 
Bucură-te, al sufletelor noastre mântuitor; 
Bucură-te, al trupurilor noastre ajutător; 
Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigo- 

rie! 
Condacul al 13-lea 

 
O, preaînțelepte Ierarhe Grigorie, primește aceas- 

tă puțină rugăciune de mulțumire a noastră și o du la 
tronul Dumnezeirii și cere de acolo pace lumii și unire 
Bisericii, ca păziți fiind în pace, cu mulțumire, îm- 
preună cu tine, lui Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia!”544.  

 
În Viețile Sfinților pe ianuarie545, în ediția ultimă 

românească, Viața celui între Sfinți, [a] Părintelui 
nostru Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, Patriarhul 
Constantinopolului, se află între p. 515-531 și se 
specifică faptul că ea este „adunată pe scurt după 
Grigorie prezbiterul, ucenicul său, și după Rufin”546.  

Rufin este Rufinus de Aquileia, Presbiterul [† 
410]547. Și cred că editorul român s-a referit la Istoria 
bisericească a lui Rufinus, în două cărți, editată în PL 

                                           
544 Idem, p. 18-50.  
545 Viețile Sfinților pe luna ianuarie, retipărite și adăugite 

cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
după ediția din anii 1901-1911, Ed. Episcopiei Romanului și 
Hușilor, Mănăstirea Sihăstria, 1993, 591 p.  

546 Idem, p. 515, n. *.  
547 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrannius_Rufinus.   
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21, între col. 461-540. În cartea a 2-a a Istoriei sale 
bisericești, în cap. al 9-lea, Rufinus se referă la Sfântul 
Grigorios Teologul și la Sfântul Vasilios cel Mare548.  

Însă Grigorios Presbiterul este cel care a scris 
Viața Sfântului Grigorios Teologul ce a fost publicată 
în PG 35, col. 243-304.  

În ediția din 1992 a editurii Herald din București, 
se spune că Grigorios Presbiterul a trăit în sec. al 8-
lea549. Dacă a trăit în sec. al 8-lea nu putea să fie 
„ucenicul” direct al Sfântului Grigorios Teologul, dar 
poate fi socotit un ucenic duhovnicesc al lui, prin 
iubirea pentru Sfântul Grigorios. 

Numai că în PG 35, în col. 241-242 se specifică 
faptul că Viața scrisă de Grigorios Presbiterul a fost 
tradusă în latină, în sec. al 9-lea, de către Anastasius 
Bibliotecarul și autorul ei, Grigorios Presbiterul, a trăit 
cel mai târziu în secolul al 8-lea550.  

Din această afirmație, însă, nu putem trage 
concluzia că el a trăit în sec. al 8-lea. Așa că poate fi 
foarte bine ucenicul direct al Sfântului Grigorios 
Teologul sau nu, atâta timp cât el poate fi încadrat 
între sec. 4-8 d. Hr.    

În continuare voi urmări ediția românească din 
Viețile Sfinților, după care mă voi ocupa de Viața 
Sfântului Grigorios editată la Herald.  

În volumul pe ianuarie al Vieților Sfinților, la ziua 
de 25 ianuarie, ziua sa de pomenire, Sfântul Grigorie 
Teologul apare ca fiind născut în Nazianz, de părinții 
Grigorie și Nona. Tatăl său s-a născut din părinți 

                                           
548 PL 21, col. 517-521.  
549 Sf. Grigorie de Nazianz, Cuvântări teologice, trad. din 

lb. gr. de Pr. Gh. Tilea și Nicolae Barbu, precedate de Viața Sf. 
Grigorie Teologul, alcătuită de preotul Grigorie (sec. VIII), trad. 
de N. Donos, Ed. Herald, București, [1992], p. 3.  

550 Lucru precizat și în n.*, p. 5, a ediției citate supra.  
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necredincioși, din tată grec și mamă evreică, fiind în 
secta ipsistarilor551. Mama Sfântului Grigorie era creș- 
tină, „născută din părinți creștini, crescută din scu- 
tece întru dreapta credință și în frica de Dumnezeu, 
care este începutul înțelepciunii”552. 

Și ni se confirmă vedenia pe care a avut-o tatăl 
său, în care cânta Ps. 121, 1, prin care s-a convertit la 
dreapta credință553. Tatăl Sfântului Grigorie a fost 
botezat în Nazianzos, de Sfântul Leontie, Episcopul 
Chesariei Cappadociei, care era în drum spre Sinodul I 
Ecumenic. Tot aici ni se confirmă și faptul că Sfânta 
Nonna l-a văzut pe Sfântul Grigorie în vedenia visului, 
înainte să se nască, cât și numele pe care trebuia să îl 
poarte554. Ni se spune și despre obiceiul local de a 
boteza copiii la vârsta de 30 de ani555, fapt pentru care 
nici Sfântul Grigorie nu era botezat când a plecat la 
studii.  Însă acest obicei nefast pentru oameni „a fost 
înlăturat de acest Sfânt Grigorie, Cuvântătorul de 
Dumnezeu, [de] Vasile cel Mare, de Grigorie al Nyssei 
și de alți mari Părinți”556. Căci, în aparență, pare un 
obicei evlavios, pentru că se invocă vârsta de 30 de ani 
la care S-a botezat și Domnul. Numai că, dacă noi trăim 
nebotezați, trăim păgânește, pentru că nu suntem 
mădularele mistice ale Bisericii. Și de aceea a fost 
înlăturat acest obicei de către Sfinții Bisericii: pentru 
ca să fim creștini din pruncie și să ne umplem continuu 
de harul lui Dumnezeu, în care e mântuirea și sfințirea 
noastră. În copilărie, Sfântul Grigorie era „isteț la 
minte, deștept și sârguitor în învățături, încât [îi] 

                                           
551 Viețile Sfinților pe luna ianuarie, ed. cit., p. 515.  
552 Ibidem.  
553 Ibidem.  
554 Idem, p. 516.  
555 Ibidem.  
556 Ibidem.  
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întrecea pe cei mai vârstnici decât el”557. El a urât 
jucăriile și glumele copilărești și a iubit învățătura, 
pentru că era „rod al rugăciunii” mamei sale558. Și și-a 
propus să trăiască feciorește toată viața sa, după ce a 
avut o vedenie în timpul visului, vedenie la care a făcut 
referire icosul al 2-lea al Acatistului său românesc.   

Căci odată, în timpul somnului, a văzut „două 
fecioare, îmbrăcate în haine albe, amândouă frumoase 
la vedere și amândouă de vârstă și de ani potrivite…[Și 
ele] priveau în jos și roșeau…de rușine feciorească. […] 
Iar el, văzându-le, a simțit mare bucurie în inima sa și 
socotea că nu sunt dintre pământeni, ci din[tre] cei ce 
covârșesc firea omenească.  

Acelea văzându-l că se bucură mult de vederea 
lor, l-au cuprins cu dragoste. Apoi, întrebându-le el: 
«Cine sunteți și de unde ați venit?», cea dintâi i-a spus 
că este Curăția, iar a doua s-a numit Înfrânarea”559. Și 
i-au spus că ele stau „înaintea scaunului Împăratului 
slavei Hristos și de frumusețile cereștilor fecioare se 
îndulcesc”560. Și cele două fecioare i-au cerut să își 
unească mintea lui cu ale lor pentru ca să fie și el în 
lumina Prea Sfintei Treimi561.  

De aceea, datorită acestei vedenii și sfaturilor 
mamei sale562, Sfântul Grigorie Teologul s-a aprins 
duhovnicește și și-a păstrat fecioria lui și se înfrâna de 
la „toată hrana [de] dulce, de [la] beții și de [la] 
îmbuibări”563. În ediția românească ni se spune că 
Sfântul Grigorios e primul copil al Sfinților Grigorios și 

                                           
557 Ibidem.  
558 Idem, p. 517.  
559 Ibidem.  
560 Ibidem.  
561 Ibidem.  
562 Ibidem.  
563 Idem, p. 518.  
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Nonna și apoi a urmat Chesarios și Gorgonia564. Însă 
din cartea Părintelui McGuckin am aflat că Sfânta 
Gorgonia s-a născut în 326, Sfântul Grigorios în 
329/330, iar Sfântul Chesarios în 331/332 și că ordinea 
nașterilor este Gorgonia, Grigorios și Chesarios.  

Mai departe, ediția românească se ocupă cu 
studiile Sfântului Grigorie, care, în Palestina, a studiat 
cu retorul Fespesie. De care nu am auzit până acum.   

Furtuna de pe mare, el era catehumen, și ni se 
confirmă vedenia în care Sfânta Nonna a tras corabia 
la uscat565. Însă tatăl Sfântului Grigorie, în timpul 
furtunii, a avut o altă vedenie în timpul somnului: „a 
văzut un diavol pregătind pierzarea [moartea] lui 
Grigorie pe mare, iar Grigorie l-a apucat cu mâinile și 
l-a biruit pe diavol. Dintr-această vedenie a cunoscut 
tatăl mântuirea lui Grigorie de [la] înecare și [I-]a dat 
lui Dumnezeu mulțumire, dimpreună cu soția sa”566. 
La Atena, Grigorie și Vasile aveau aceeași casă și hrană, 
aceleași obiceiuri, ca și când ar fi fost frați. Și au fost 
cinstiți în timpul studiilor făcute aici, pentru că și-au 
întrecut profesorii lor567.  

Sfântul Grigorie a fost botezat la 30 de ani de tatăl 
său, și, după Botez, a vrut să plece în pustie pentru ca 
să ne nevoiască. Dar tatăl său l-a păstrat lângă el568, pu- 
nându-l astfel în slujirea Bisericii și dându-ni-l ca Învă- 
țător adevărat al teologiei celei dumnezeiești. Iar 
Sfântul Grigorie „și-a pus rânduială ca niciodată să nu 
se jure, nici să cheme numele lui Dumnezeu în deșert, 
și a păzit aceasta până la sfârșitul vieții sale”569.  

                                           
564 Ibidem.  
565 Ibidem.  
566 Idem, p. 519.  
567 Ibidem.  
568 Ibidem.  
569 Ibidem.  
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Citea neîncetat cărțile dumnezeiești, petrecea în 
contemplație dumnezeiască ziua și noaptea, și Îl vedea 
pe Domnul Hristos, adesea, în vedenie570.  

Tatăl său l-a forțat să se facă Preot și apoi 
Episcop571, cu Iulian Apostatul s-a împlinit prorocia 
Sfântului Grigorie, Grigorie face pace între ÎPS Eusebiu 
și Sfântul Vasile572, care i-a urmat în scaun lui Euse- 
biu573.  

Antim de Tiana era eretic și s-a despărțit de 
Chesaria Cappadociei, considerându-se „mitropolit”. Și 
pentru ca să aplaneze certurile, Sfântul Vasile cel Mare 
l-a hirotonit pe Sfântul Grigorie Teologul Episcop la 
Sasima, care era o cetate mică între Tiana și Chesa- 
ria574. Însă Antim nu l-a primit pe Sfântul Grigorie la 
Sasima și de aceea nu a locuit în Sasima575. 

Încă din timpul vieții tatălui său, Sfântul Grigorie 
a fost pus de tatăl său Episcop de Nazianz. Și ni se 
confirmă faptul că tatăl Sfântului Grigorie a adormit la 
100 de ani și după 45 de ani de episcopat. Dar ni se 
spune că și Sfânta Nonna a adormit la vârsta de 100 de 
ani576. Și e o mare binecuvântare când soții adorm la 
aceeași vârstă și la scurt timp unul după altul.   

Locuiește lângă Biserica Sfintei Tecla, în Seleucia, 
apoi Sfântul Vasile îl face administrator peste casele de 
străini și peste bolnițe577, situație în care „Sfântul 
Grigorie [ajunge] hrănitorul săracilor, sprijinitorul bol- 
navilor și odihnitorul străinilor”578.  
                                           

570 Ibidem.  
571 Ibidem.  
572 Idem, p. 520.  
573 Idem, p. 521.  
574 Ibidem.  
575 Ibidem.  
576 Idem, p. 552.  
577 Ibidem.  
578 Ibidem.  
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Se extinde erezia pnevmatomahă, aceea care Îl 
socotea pe Sfântul Duh „o creatură”579. Iar Sfântul 
Grigorie, la sfatul Sfântului Vasile cel Mare și „al altor 
mulți credincioși și episcopi”, pleacă în Constanti- 
nopol pentru a apăra dreapta credință580.  

Apare însă și erezia lui Apollinarie, care socotea 
că Hristos „n-a avut” suflet și, în loc de sufletul Său, era 
dumnezeirea Sa. Iar Sfântul Grigorie a luptat și împo- 
triva pnevmatomahilor cât și a apollinarismului581.  

Apollinarios al Laodiceei, ereticul582, însă, prin 
ucenicii lui, îl clevetea pe Sfântul Grigorios, care lupta 
împotriva lui, și afirma că Grigorios ar fi vorbit despre 
faptul că „Hristos ar fi despărțit în doi fii”. Fapt pentru 
care, printr-o astfel de minciună, a pornit poporul 
„spre mânie și răutate împotriva Sfântului Grigo- 
rie”583.     

Și situația dramatică a acelor zile era aceasta: 
pentru „cei ce nu puteau să priceapă meșteșugul 
cuvintelor eretice și să înțeleagă adâncul tainelor lui 
Hristos, lupii și ereticii erau crezuți și cinstiți [de către 
ei]…[pe când], [pe] păstorul…ce învăța adevărul, [ei îl] 
socoteau a fi un lup și un eretic”584. De aceea, mulțimea 
l-a prins pe Sfântul Grigorie și l-a dus la eparhul cetății 
spre judecată585. Însă eparhul, „știindu-i nevinovăția și 
văzând răutatea omenească [a mulțimii]”, l-a eliberat 
pe Sfântul Grigorie586. Sfântul Grigorie botează pe un 
anume Maxim, de neam egiptean, care mai pe urmă a 
                                           

579 Ibidem.  
580 Idem, p. 523.  
581 Idem, p. 523.  
582 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollinaris_of_Laodicea.  
583 Viețile Sfinților pe luna ianuarie, ed. cit., p. 523.  
584 Idem, p. 524.  
585 Ibidem.  
586 Ibidem.  
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dorit să cumpere cu bani scaunul de Patriarh al 
Constantinopolului587. Episcopi egipteni vin și îl 
hirotonesc în mod ilegal pe Maxim drept „patriarh”, 
într-o casă a unui om, în timp ce Sfântul Grigorie era 
bolnav588.  

Sfântul Grigorie recunoaște că nu a știut răutatea 
ascunsă a lui Maxim, pentru că numai „Dum- 
nezeu…știe tainele omenești cele dinăuntru”589 ale 
omului. Și poporul, văzând nerăutatea lui, „cu mai 
multă dragoste s-a lipit de Sfântul Grigorie, Cuvântă- 
torul de Dumnezeu”590.  

Maxim cere Sfântului Împărat Teodosie cel 
Mare591 scaunul patriarhal de Constantinopol, însă 
„dreptcredinciosul împărat, cu mare mânie și îngrozire 
a izgonit de la dânsul pe Maxim și pe episcopii care 
veniseră cu dânsul. Și au plecat cu toții în Alexandria, 
unde Maxim a început a face răutate. Căci cu mult aur 
umplând mâinile clericilor Bisericii din Alexandria, cu 
îndrăzneală și fără rușine zicea către patriarhul Petru 
[al Alexandriei]: «Sau să mijlociți scaunul Constantino- 
polului sau, de nu, de la al tău nu mă voi depărta»”592. 
Însă Patriarhul Alexandriei l-a „izgonit cu necinste pe 
Maxim din cetatea Alexandriei”593 Egiptului.  

În ediția românească citată până acum, motivul 
plecării Sfântului Grigorios din Constantinopol este „o 
boală trupească”594. Însă adevăratul motiv al retragerii 

                                           
587 Idem, p. 524-525.  
588 Idem, p. 525.  
589 Idem, p. 526.  
590 Ibidem.  
591 A se vedea:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Teodosie_cel_Mare_(împăra

t).  
592 Viețile Sfinților pe luna ianuarie, ed. cit., p. 526.  
593 Ibidem.  
594 Ibidem.  
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sale sunt intrigile episcopale, care aveau loc chiar în 
timpul Sinodului al II-lea Ecumenic, prin care se 
urmărea preluarea în mod abuziv a scaunului patriar- 
hal al Constantinopolului, lucru la care Sfântul Grigo- 
rios nu a vrut să fie părtaș. El a renunțat la tron de bună 
voie. Iar ceea ce se spune în icosul al 5-lea al 
Acatistului, au spus credincioșii de la Constantinopol, 
atunci când Sfântul Grigorie a plecat: „O, Părinte, 
plecând de la noi, duci cu tine și Sfânta Treime; căci fără 
de tine nu va fi întru această cetate dreaptă cre- 
dință!”595. Întrucât Sfântul Grigorie, într-un timp 
record, în timpul șederii sale la Constantinopol, a 
întors o mare parte din locuitorii cetății imperiale la 
Ortodoxie. Iar plecarea lui a fost socotită, pe drept, ca 
o plecare a dreptei credințe de la ei. O plecare de la ei 
a teologiei dumnezeiești, a teologiei curate. Căci atunci 
când pleacă teologul adevărat al Bisericii, pleacă cu el 
și adevărata mărturisire a Bisericii.  

Arienii au dorit să îl omoare, printr-un tânăr, pe 
Sfântul Grigorie. Tânărul cel „îndrăzneț și voinic” 
trebuia „să-i înfigă sabia în pântece”596.  

Însă planul a eșuat. În ediția românească a Vieții 
sale se vorbește și de prietenia sa cu Sfântul Împărat 
Teodosie.  

Însă Sfântul Grigorie mergea rar la împărat, dar se 
sârguia să predice, să îi cerceteze pe cei bolnavi și să îi 
tămăduiască, să-i ajute pe cei năpăstuiți, să îi sprijine 
pe cei neputincioși și să-i vindece pe cei credincioși de 
erezii597. Pentru că erezia e o boală mortală a sufletului.  

Sfântul Grigorie iubea liniștea și se odihnea puțin 
în bolile sale cele dese. Deși stăpânea „mari averi bise- 
ricești, niciun ban nu și-a oprit sieși și nici nu cerceta 

                                           
595 Idem, p. 527.  
596 Ibidem.  
597 Idem, p. 528.  
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pe iconomii bisericești, cât au adunat și cât au cheltuit; 
pentru că lucrul acela nu-l socotea că este al episco- 
pului, ci al boierilor”598. 

 Și „pe toți [îi] îndemna să-și păzească conștiința 
curată pentru Dumnezeu”599. Care e cea mai bună 
virtute.  

Pe când încă era în Constantinopol, a venit la el 
tânărul care a vrut să îl omoare. Acesta a venit și și-a 
cerut iertare. Și Sfântul Grigorie l-a iertat și l-a povățuit 
să se lepede de erezie600.  

În p. 529 se revine la discuția despre retragerea sa 
din scaunul patriarhal și Sfântul Grigorie le spune 
Episcopilor sinodali că el nu și-a dorit patriarhatul, dar 
că Biserica din Constantinopol „a crescut și s-a întărit” 
prin sudorile sale, prin propovăduirea și slujirea lui601.  

Aflăm apoi că Sfântul Grigorie a părăsit palatul 
patriarhal și a locuit în Constantinopol într-o casă 
mică, departe de Biserica patriarhală602. Le-a vorbit 
Episcopilor, care s-au rușinat și s-au umilit de cele 
spuse de Sfântul Grigorie, iar Împăratul, în lacrimi, a 
fost de acord cu plecarea lui603.   

E ales Nectarie în locul lui, Sfântul Grigorie se 
întoarce în Arianz, Eulalie e hirotonit Episcop de 
Nazianz, și Sfântul Grigorie a adormit în ziua de 25 
ianuarie, fiind „îngropat cu cinste în cetatea Na- 
zianz”604. Și Viața românească a Sfântului Grigorie se 
încheie cu amănuntul că Sfintele lui Moaște, „după 
mulți ani”, au fost mutate în Constantinopol, în 

                                           
598 Ibidem.  
599 Ibidem.  
600 Idem, p. 528-529.  
601 Idem, p. 529.  
602 Ibidem.  
603 Idem, p. 530.  
604 Idem, p. 531.  
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Biserica Sfinții Apostoli, de către Constantin VII Por- 
firogenetul, adică în sec. al 10-lea605.  

Din Viața scrisă de Grigorios Presbiterul aflăm că 
Sfântul Grigorios Teologul s-a născut în orașul Nazian- 
zos [po,lij Nazianzo,j]606.  

Părinții săi erau de bun neam și drepți [euvpatri,dai 
kai. di,kaioi], ei fiind uniți mai mult prin curăția sufle- 
telor decât prin relațiile trupești607.  

Tatăl său s-a lepădat de secta ipsistarionilor și s-a 
făcut ucenic sincer al harului, pe când mama sa era 
creștină și din părinți creștini608. Și ni se confirmă 
faptul că Sfânta Nonna l-a văzut în vis pe Sfântul 
Grigorios, înainte ca să îl nască, cât și numele pe care 
trebuia să îl poarte băiatul ei609. De aici a preluat 
autorul Vieții din Viețile Sfinților (ediția românească) 
acest amănunt, cât și pe cele despre copilăria Sfântului 
Grigorios610. Nu ni se vorbește despre studiile făcute 
acasă, ci despre plecarea lui în Chesaria611. De aici a 
plecat în Palestina, apoi în Alexandria Egiptului și a 
venit cu corabia la Atena612. Autorul alocă un mare 
spațiu furtunii de pe mare și ne vorbește despre faptul 
că el „și-a sfâșiat hainele și i-a speriat pe toți călătorii 
cu țipetele și bocetele sale”613, le-a vorbit tuturor despre 

                                           
605 Ibidem.  
606 Sf. Grigorie de Nazianz, Cuvântări teologice, trad. din 

lb. gr. de Pr. Gh. Tilea și Nicolae Barbu, precedate de Viața Sf. 
Grigorie Teologul, alcătuită de preotul Grigorie (sec. VIII), trad. 
de N. Donos, ed. cit., p. 8 [voi cita această sursă, de aici încolo, 
ca: Viața, ed. rom.]/ PG 35, col. 245.  

607 Ibidem/ PG 35, col. 248.  
608 Idem, p. 9/ Ibidem.  
609 Ibidem/ Ibidem.  
610 Ibidem/ Ibidem.  
611 Ibidem/ Ibidem.  
612 Idem, p. 10/ Ibidem.  
613 Viața, ed. rom., p. 10.  
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minunile lui Dumnezeu și a făgăduit să se boteze, dacă 
va scăpa cu viață, și să își dăruie viața lui Dumnezeu614. 
Și când el a făgăduit acest lucru, „furtuna s-a potolit, 
uraganul s-a prefăcut într-o adiere lină, iar marea, până 
atunci furioasă, părea c-a adormit”615.  

La Grigorios Presbiterul găsim, mai întâi, amă- 
nuntul că părinții lui s-au rugat pentru el, pentru că au 
fost înștiințați în vis de primejdia abătută asupra fiului 
lor. Și, tot în vis, au văzut că fiul lor a biruit un 
demon616.  După aceea avem vedenia tânărului [nea- 
ni,aj/ adolescens]617, care a văzut-o pe Sfânta Nonna 
„pășind pe mare”, și care „a luat corabia și a dus-o la 
uscat”618. Dar aici ni se vorbește și despre consecințele 
comunitare ale potolirii minunate a furtunii. Pentru că 
cei din corabie, care erau necredincioși, au crezut cu 
toții în dreapta credință a Bisericii, datorită acestei mi- 
nuni619.  

La Atena, Sfântul Grigorios Teologul se întâlnește 
cu Sfântul Vasilios cel Mare620. Și în prietenia lor 
duhovnicească ei au trăit în înfrânare și în curăție621, 
prețuind dreptatea și sărăcia622 și căutând întotdeauna 
înțelepciunea623. Amândoi au învățat metrica, poetica 
și istoria. Cunoșteau retorica, exprimarea frumoasă, 
dar nu practicau minciuna. Știau filosofie morală, 
medicină și dialectică. Cunoștințele lor nu erau ale 
unor studenți, ci ale unor profesori extraordinari. 

                                           
614 Ibidem/ PG 35, col. 249.  
615 Viața, ed. rom., p. 11.  
616 Ibidem.  
617 PG 35, col. 249-250.  
618 Viața, ed. rom., p. 11.  
619 Viața, ed. rom., p. 11/ PG 35, col. 251.  
620 Ibidem/ PG 35, col. 252.  
621 Idem, p. 12/ PG 35, col. 253.  
622 Idem, p. 13/ PG 35, col. 253-254.   
623 Ibidem/ PG 35, col. 256.  
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Cunoșteau muzica veche, dar nu și pe cea de teatru624, 
cunoșteau calculul aritmetic, geometria și astro- 
nomia625.   

Iar când Vasilios s-a întors acasă, Grigorios „a fost 
reținut mai mult cu sila de studenții din Atena, care nu 
l-au lăsat să plece, ci-l sileau să-i învețe, rugându-l cu 
multă stăruință să primească catedra de sofist”626. În 
latină: sophisticam cathedram627. În greacă: to,n sofis- 
tiko.n qro,non628. Și acesta e un alt amănunt de noutate, 
pentru că până acum aflaserăm doar faptul că el l-a 
așteptat pe Sfântul Chesarios la Constantinopol pentru 
ca să își termine studiile, apoi s-au întors acasă.     

Însă, după ce a mai stat un timp la Constan- 
tinopol, Sfântul Grigorios Teologul s-a întors acasă la 
vârsta de 30 de ani629.  

Când s-a întors acasă a primit Botezul630.  
A început să ducă viață monahală și, adesea, L-a 

văzut pe Domnul în vedeniile visului631. E hirotonit cu 
sila de către tatăl său, merge în Pontos, la Sfântul 
Vasilios632, moare Sfântul Chesarios, iar el se întoarce 
acasă la rugămințile tatălui său633.  

Însă Sfântul Chesarios, fratele său, fusese 
„îngrijitor al tezaurelor și administrator al bunurilor 
publice”634 ale imperiului. Și pentru că nu avea copii, 
toată averea, după lege, trebuia să îi revină tatălui său. 

                                           
624 Ibidem/ Ibidem.   
625 Idem, p. 14/ Ibidem.  
626 Viața, ed. rom., p. 14.  
627 PG 35, col. 258.  
628 PG 35, col. 257.  
629 Viața, ed. rom., p. 14/ PG 35, col. 257-258.  
630 Ibidem/ PG 35, col. 257.  
631 Idem, p. 15/ PG 35, col. 257-258.  
632 Ibidem/ PG 35, col. 260.  
633 Idem, p. 16/ Ibidem.  
634 Viața, ed. rom., p. 16.  
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Dar pentru că tatăl Sfântului Grigorios avea pe atunci 
90 de ani, toată administrația averii fratelui său i-a 
revenit lui635.  

Totodată începe și prigoana arienilor împotriva 
ortodocșilor636. Și arienii reușesc să îl convingă pe tatăl 
Sfântului Grigorios să fie de partea lor637. „Dar monahii 
din acea provincie, neputând suporta această trecere în 
tabăra ereticilor, s-au rupt de la împărtășirea cu episco- 
pul lor, ba încă au atras de partea lor și o mare parte 
din popor, care a trecut fățiș și de bună credință de 
partea monahilor”638.  

În atare situație, Sfântul Grigorios Teologul s-a 
umplut de rugăciune și de priveghere pentru pacea 
Bisericii și a început să îl roage stăruitor pe tatăl său ca 
să mărturisească adevărul. Și prin predicile sale despre 
pace, el reușește să unească din nou Biserica din Na- 
zianzos639.  

Iulianos Apostatul a poruncit „ca creștinii să nu se 
folosească de știința și cultura profană”640. Însă Sfântul 
Grigorios „a țintuit la stâlpul infamiei răutatea și 
nelegiuirea lui Iulianos și a făcut de râs în fața 
creștinilor cumpătați destrăbălările sibaritice ale pă- 
gânilor [ta.j Subaritika.j ~Ellh,nwn aivscrologi,aj/ Sybari- 
ticas Graecorum obscenitates641], dând de gol înaintea 
tuturor urâciunea miturilor vechi păgânești și marea 
rătăcire a politeiștilor”642. În continuare, Grigorios 
Presbiterul ne vorbește despre poezia Sfântului Grigo- 

                                           
635 Ibidem.  
636 Viața, ed. rom., p. 17/ PG 35, col. 261.  
637 Ibidem/ Ibidem.  
638 Viața, ed. rom., p. 17.  
639 Idem, p. 17-18.  
640 Viața, ed. rom., p. 18/ PG 35, col. 263-264.  
641 PG 35, col. 263-264.  
642 Viața, ed. rom., p. 18.  
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rios, spunându-ne că „a-nceput să alcătuiască el însuși 
versuri epice sau iambice și elegiace, trimetrice sau și 
alte forme și măsuri de versuri, obișnuite în tragedie 
sau în comedie, cultivând toate stilurile, încât mai că 
n-a rămas nicio formă literară, care să nu se găsească 
în cărțile sale”643.  

Sfântul Grigorie s-a adresat cetățenilor din Chesa- 
ria Cappadociei pentru ca să îl aleagă Arhiepiscop pe 
Sfântul Vasilios cel Mare și aceia l-au ascultat644. Dar 
apare scindarea eparhiei la Tiana [Tu,ana]645. Pentru a 
rezolva această situație, Sfântul Vasilios și Sfântul 
Grigorios de Nazianzos îl hirotonesc cu forța pe Sfântul 
Grigorios Teologul ca Episcop de Sasima646.  

Însă Sfântul Grigorie „se spunea că n-a oficiat 
nicio liturghie, nici hirotonie și nici vreo altă slujbă 
arhierească la Sasima, ci îndată ce a primit hirotonia s-
a și hotărât să se retragă”647. Cine însă spune acest 
lucru? Pentru că am văzut că există și varianta că s-a 
dus la Sasima, dar nu a fost primit acolo. La rugă- 
mințile tatălui său, Sfântul Grigorios primește să fie 
Episcop de Nazianzos, pentru ca să fie toiagul pe care 
tatăl său să-și sprijine bătrânețile648. Iar autorul 
subliniază faptul că Sfântul Grigorios Teologul a fost 
un administrator exemplar al Bisericii din Nazian- 
zos649. După moartea ambilor săi părinți650, Sfântul 
Grigorios se retrage în Seleucia, apoi îl ajută pe Sfântul 
Vasilios cu azilurile pentru cei săraci651.  
                                           

643 Idem, p. 19.  
644 Viața, ed. rom., p. 21/ PG 35, col. 268.  
645 Ibidem/ Ibidem.  
646 Ibidem/ PG 35, col. 269.  
647 Viața, ed. rom., p. 22.  
648 Viața, ed. rom., p. 22/ PG 35, col. 272.  
649 Idem, p. 23/ Ibidem.   
650 Ibidem/ PG 35, col. 273.  
651 Idem, p. 24/ Ibidem.  
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Și autorul afirmă că nu ortodocșii din Con- 
stantinopol l-au chemat pe Grigorios, ci Grigorios a 
fost trimis de Dumnezeu să-i ajute pe ortodocșii din 
capitala imperială652. Însă și Sfântul Vasilios, marele 
luceafăr [tou/ mega,lou fwsth/roj], l-a îndemnat în acest 
sens653, iar Grigorios s-a aliat „cu mulți alți episcopi și 
credincioși fruntași din capitala imperiului”654. Sfântul 
Grigorios a plecat în capitală ca un om sărac, dar plin 
de Duhul655. Și aici a fost primit de rude de sânge (nu 
ni se spune care erau acestea), dar și de rude duhovni- 
cești și a găsit o singură Biserică ortodoxă în capitală656: 
Biserica Sfânta Anastasia [h` ~Agi,a VAnastasi,a]657. „Pe 
care, probabil, ereticii o disprețuiau din cauză că era 
foarte mică, după cum afirmă cei bătrâni, care au 
cunoscut-o”658. Și din această afirmație eu trag conclu- 
zia că Grigorios Presbiterul a trăit aproape de vremea 
Sfântului Grigorios, la câțiva zeci de ani după el. Pentru 
că bătrânii care cunoscuseră Biserica, o cunoscuseră în 
mod direct.  

Însă Grigorios Presbiterul ne spune că Biserica 
aceasta exista, că era foarte mică și nu a fost o casă 
transformată în Biserică, așa cum am înțeles dintr-o 
sursă anterioară.  

Când apare și erezia lui Apollinarios, iar Sfântul 
Grigorios luptă de acum și cu arienii și cu apollina- 
riștii659, apollinariștii au ațâțat poporul în mod min- 
cinos și l-au lovit cu pietre pe Sfântul Grigorios. Dar 

                                           
652 Idem, p. 25/ PG 35, col. 276.  
653 Ibidem/ Ibidem.  
654 Viața, ed. rom., p. 25.  
655 Viața, ed. rom., p. 25/ PG 35, col. 276.  
656 Ibidem/ Ibidem.  
657 Idem, p. 26/ Ibidem.  
658 Viața, ed. rom., p. 26.  
659 Viața, ed. rom., p. 27/ PG 35, col. 277.  
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Dumnezeu l-a apărat. E dus la tribunalul consular în 
mod nedrept660, dar judecătorul l-a eliberat661.  

Sfântul Grigorios primește scrisoarea lui Petros al 
II-lea al Alexandriei662, prin care l-a întărit ca Patriarh 
al Constantinopolului663. Ni se confirmă și episodul cu 
Maximos, cel de neam egiptean [Ma,ximoj, to. ge,noj 
Aivgu,ptioj]664, care „era mai mult câine decât cinic [ku,wn 
ma/llon h; kuniko.j]”665. Câine: prin răutatea lui față de 
Sfântul Grigorie.  

Maximos a fost hirotonit în mod necanonic în 
casa unui cântăreț din flaut [corau,lou/ choraulae]666. 
Ni se confirmă, totodată, și discursul Sfântului Grigo- 
rios prin care el a calmat mulțimea enervată de gestul 
lui Maximos. Și în care Sfântul Grigorios le-a spus, în 
esență, că el l-a primit pe Maximos fără să știe adâncul 
inimii lui. Pentru că numai Dumnezeu știe adâncul 
inimii noastre667.  

Grigorios Presbiterul ne vorbește în Viața sa 
despre faptul că Sfântul Grigorios și-a dorit retragerea 
de pe tronul patriarhal înainte de începerea Sinodului 
al II-lea Ecumenic668. Și atunci, un glas din mulțime a 
spus: „Părinte, împreună cu tine ne părăsește Treimea 
[ =W Pa,ter, sunekba,lleij seautw/| th.n Tria,da]!”669.   

Iar la auzul acestor cuvinte, Sfântul Grigorios „și-
a înăbușit dorința de plecare și le-a făgăduit că va mai 

                                           
660 Ibidem/ Ibidem.  
661 Ibidem/ PG 35, col. 279-280.  
662 A se vedea:  
http://orthodoxwiki.org/Peter_II_of_Alexandria.  
663 Viața, ed. rom., p. 28/ PG 35, col. 280. 
664 Ibidem/ Ibidem.  
665 Ibidem/ Ibidem.  
666 PG 35, col. 281-282.  
667 Viața, ed. rom., p. 30/ PG 35, col. 284.  
668 Idem, p. 31/ PG 35, col. 285.  
669 PG 35, col. 285.  
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rămâne, până când ceata de Episcopi, care era aștep- 
tată [pentru Sinodul al II-lea Ecumenic], va alege un 
Episcop vrednic”670 pentru Constantinopol. 

Din perspectiva acestei informații, reiese că 
Sfântul Grigorios a participat la Sinodul al II-lea Ecu- 
menic știind foarte bine că va părăsi scaunul patriarhal.  

Grigorios Presbiterul îl numește pe Sfântul Gri- 
gorios „omul lui Dumnezeu”671, cel care pe unii îi 
atrăgea prin „dulceața vorbirii”, pe alții prin „clarita- 
tea învățăturii sale”, pe alții prin hărnicia și răbdarea 
sa, pe alții prin „viața sa simplă și temperamentul său 
de filosof”, pe alții prin teama de hotărârea lui672. Însă 
Sfântul Grigorios Teologul, atunci când vorbea cu oa- 
menii, „ținea seama de puterea de înțelegere a fiecă- 
ruia”673. Și acesta este un lucru capital în munca de 
povățuire a oamenilor. Pentru că oamenii nu pot primi 
și gândi teologia Bisericii decât pe măsura lor. Iar cel 
care îi învață, trebuie să îi învețe ținând cont de 
puterea lor de înțelegere și de acceptare a voii lui Dum- 
nezeu.  

Asta nu înseamnă că Diaconul, Preotul sau 
Ierarhul care predică în Biserică nu trebuie să predice 
anumite dogme ale credinței pentru că sunt prea grele 
pentru audiența sa. Ci că el trebuie să le explice pe 
măsura lor de înțelegere. Ținând cont de vârsta, de 
pregătirea lor intelectuală și teologică, de viața lor 
interioară.  

Însă de ce a dorit Sfântul Grigorios să plece de la 
Constantinopol, dacă era sprijinit de Împărat și de 
credincioșii capitalei? Hirotonia necanonică a lui 
Maximos a fost motivul sau altul, pur personal? 

                                           
670 Viața, ed. rom., p. 31.  
671 Viața, ed. rom., p. 32/ PG 35, col. 285.  
672 Viața, ed. rom., p. 32-33.  
673 Idem, p. 33.  
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Grigorios Presbiterul, mai departe, ne vorbește 
despre modul cum Sfântul Grigorios învăța, sfătuia, 
mustra și ocăra spre îndreptare674.  

Pe lângă alte multe virtuți, Sfântul Grigorios 
Teologul a avut și darul profeției675.  

Și pentru ca să ne convingă de acest lucru, autorul 
citează din predica sa de rămas-bun ținută în fața celor 
150 de Episcopi sinodali de la Sinodul al II-lea Ecu- 
menic. Unde Sfântul Grigorie a mărturisit că are darul 
profetic și a profetizat faptul că Biserica se va extin- 
de676.  

Narațiunea lui Grigorios Presbiterul nu este 
liniară și produce confuzie. El se întoarce în trecut și 
vorbește despre întronizarea Sfântului Grigorie, deși ar 
fi trebuit să se refere la acest lucru înainte de a vorbi 
despre Maximos și despre dorința lui de a-și părăsi 
scaunul. Nu înțeleg de ce Grigorios Presbiterul nu a 
fost coerent în prezentarea evenimentelor și de ce nu 
ne prezintă adevăratele motive ale plecării Sfântului 
Grigorios de la Constantinopol.       

Vorbind despre ziua întronizării Sfântului Grigo- 
rios ca Patriarh al Constantinopolului, autorul ne 
spune că a participat și Împăratul la eveniment și că, 
după o cântare a Bisericii, soarele a apărut dintre nori. 
Apoi poporul a cerul Împăratului să îl întronizeze pe 
noul Patriarh, dar Sfântul Grigorios n-a dorit acest 
lucru, ci l-a pus pe un altul să vorbească în locul lui și 
să spună: „Fiilor, acum este cel mai potrivit timp să 
aducem mulțumire pentru binefacerea pe care ne-a 
dăruit-o Sfânta Treime! Cât despre întronare [întroni- 
zare], rămâne să vorbim altădată”. Cuvinte care au 

                                           
674 Viața, ed. rom., p. 33/ PG 35, col. 288.  
675 Ibidem/ Ibidem.  
676 Idem, p. 34/ PG 35, col. 289.  
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liniștit poporul și pe Împărat l-a uimit marea modestie 
a Sfântului Grigorios677.  

Însă Sfântul Grigorios va fi întronizat de Părinții 
sinodali veniți la Sinodul al II-lea Ecumenic678.  

Despre Sfântul Împărat Teodosios cel Mare, 
autorul spune că acesta îl cinstea pe Sfântul Grigorios, 
deși „împăratul era lipsit de învățătură, [dar] era om 
plin de pietate [evlavie] și blând, mai mult decât foștii 
împărați”679. Numai că Sfântul Grigorios „nu se prea 
ducea pe la palat, pentru că băgase de seamă că 
oamenii din suita împăratului sunt...avari și [îi] 
primesc bine pe cei ce le dau daruri, pe când pe cei de 
felul lui îi disprețuiesc. În schimb, își petrecea tot 
timpul în rugăciuni, în vegheri sau predicând; apoi 
îngrijindu-se de bolnavi și vizitându-i”680.  

Și Sfântul Grigorios, deși a avut pe mână averea 
Bisericii, n-a luat nici măcar o drahmă din ea681.  

Numai că munca încordată, oboseala multă și 
bătrânețea l-au îmbolnăvit682. Acum vine la el tânărul 
care a vrut să-l omoare și el îl iartă, sfătuindu-l să se 
lepede de erezie683. În timpul Sinodului, după predica 
sa, majoritatea sinodalilor a vrut un alt Patriarh al 
Constantinopolului684. După ce a fost contestată alege- 
rea sa de ultimii Episcopi veniți, cu învoirea Împăra- 
tului, el pleacă din Constantinopol685.  

Însă nici n-a apucat să plece Sfântul Grigorios, că 
Sinodul l-a și ales în locul său pe Nectarios din Tarsul 
                                           

677 Viața, ed. rom., p. 36/ PG 35, col. 292-293.   
678 Ibidem/ PG 35, col. 293.  
679 Viața, ed. rom., p. 36.  
680 Idem, p. 36-37.  
681 Viața, ed. rom., p. 37/ PG 35, col. 293.  
682 Viața, ed. rom., p. 37/ PG 35, col. 293.  
683 Idem, p. 38/ PG 35, col. 296.  
684 Idem, p. 40/ PG 35, col. 297.  
685 Idem, p. 40-41/ PG 35, col. 299-301.  
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Ciliciei686. Sfântul Grigorios se retrage la Arianzos... 
însă Grigorios Presbiterul spune că el a locuit la 
Constantinopol timp de 12 ani687, în vreme ce Părintele 
McGuckin vorbește de nici 3 ani.   

Sfântul Grigorios scrie împotriva apollinariștilor 
și le contestă hirotoniile688. Iar Grigorios Presbiterul 
vorbește despre adormirea Sfântului Grigorios, dar nu 
ne oferă niciun an689. Însă precizează faptul că a scris 
aici viața lui pe scurt și cu bună intenție690.  

Slujba Sfântului Grigorie Teologul o găsim în 
Mineiul pe luna ianuarie, în ziua a 25-a. Voi diortosi aici 
ediția BOR 1926691, p. 379-402.  

 
„Întru această lună, 

în 25 de zile, 
[facem pomenirea] Celui între Sfinți, a Părintelui 

nostru Grigorie, Arhiepiscopul Constantinopolului, 
Cuvântătorul de Dumnezeu.   

 
La Vecernia Mică punem stihirile pe 4, glasul al 4-lea. 

Podobie: Ca pe un viteaz...  
Cu gura [ta] cea de Dumnezeu grăitoare, de 

Dumnezeu cuvântătorule Grigorie, și cu limba ta cea 
cuvântătoare de Dumnezeu, [L]-ai arătat pe Cel lăudat 
în Treime, pe Dumnezeu[l] Cel deoființă, pe Tatăl și pe 

                                           
686 Idem, p. 42/ PG 35, col. 301.  
687 Ibidem/Ibidem.  
688 Idem, p. 42-43/ PG 35, col. 301-304.  
689 Idem, p. 43/ PG 35, col. 304.  
690 Ibidem/ Ibidem.  
691 Mineiul lunei lui ianuarie, tipărit în zilele prea 

înălțatului nostru Rege, Ferdinand I, Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române fiind ÎPS Dr. Miron Cristea, cu binecu- 
vântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale 
Ortodoxe Române, ed. a III-a, Ed. Tipografia bisericească din 
Sf. Monastire Cernica, 1926, 500 p.   
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Fiul și pe Sfântul Duh, și ai uscat nebunia elinilor și 
minciuna, propovăduind adevărul, cu cuvintele tale 
cele grăitoare de Dumnezeu. 

Și vederea ta a fost cinstită și chipul tău smerit, 
Sfințite Grigorie. Pentru aceasta te cinstim cu cântări 
de bucurie și zicem: Bucură-te, stea înțelegătoare, care 
luminezi marginile [lumii] cu strălucirea înțeleptelor 
tale cuvinte! Bucură-te, trâmbița care propovăduiești 
lumii poruncile lui Iisus.  

Organul cel mult glăsuitor, alăuta cea bine 
alcătuită, fluierul și vioara cea dulce răsunătoare, pe 
Ierarhul cel prea înalt și marele învățător al Bisericii lui 
Hristos, să-L lăudăm, cântând: Bucură-te, adâncul 
dumnezeiescului har! Bucură-te, înălțimea cereștilor 
înțelegeri, Părinte al Părinților, Grigorie!  

Cu praștia dumnezeieștilor tale cuvinte, de Dum- 
nezeu insuflate, cu putere preaslăvită ai împrăștiat ca 
pe un lup pe Arie și departe l-ai gonit de la turma lui 
Hristos, Păstorule [cel] prea-bun, păzind oile tale întru 
pășunea Treimii, pentru aceasta pe tine te cinstim, 
Păstorule al Păstorilor, Grigorie.    

Slavă..., glasul al 6-lea:  

Pe mai marele Păstorilor și cinstea Patriarhilor, pe 
tăinuitorul văzătorilor de Dumnezeu și mintea cea 
prea înaltă a cugetării la Hristos, adunându-ne, o, cu- 
getătorilor de Dumnezeu, să-l lăudăm cu duhov- 
nicești laude, zicând: Bucură-te, izvorule al cuvântării, 
râul[e al] înțelepciunii și curgere a dumnezeieștii cu- 
noștințe! Bucură-te, stea prea luminoasă, că lumea 
toată [o] luminezi cu dogmele tale! Bucură-te, cel ce 
ești mare apărător al bunei credințe și al relei credințe 
preaslăvit gonitor! Ci, o, prea înțelepte, de Dumnezeu 
cuvântătorule, Grigorie, nu înceta rugându-te lui Hris- 
tos Dumnezeu pentru cei ce săvârșesc pururea, cu 
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credință și cu dragoste, pomenirea ta cea plăcută lui 
Dumnezeu și cinstită.    

Și acum..., a Născătoarei:  

Născătoare de Dumnezeu, tu ești vița cea ade- 
vărată, care ai odrăslit rodul vieții, ție ne rugăm: Roagă-
te, Stăpână, [împreună] cu Ierarhul Grigorie, să se 
miluiască sufletele noastre!   

La stihoavnă. Stihirile, glasul al 2-lea. Podobie: Casa 
Eufratului...  

Veniți iubitorilor de dumnezeiască înțelepciune, 
pe dumnezeiescul cuvântător de Dumnezeu să-l lău- 
dăm, strigând: Bucură-te, înțelepte Grigorie!  

Stih: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele 
pricepere.  

Gura cea sfințită, limba cea de Dumnezeu grăi- 
toare și dumnezeiasca minte a înțeleptului Grigorie, 
toți să o lăudăm, de Dumnezeu înțelepților.  

Stih: Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce 
locuiți în lume.  

Casă de taină, a dumnezeieștilor sale cuvinte, a 
gătit tuturor marele Grigorie, [de aceea] veniți credin- 
cioșilor să ne ospătăm.  

Slavă...  

Întru cinstita Treime, în Tatăl, Cuvântul și Duhul, 
dumnezeiescul cuvântător de Dumnezeu a crede a 
învățat, într-un Dumnezeu nedespărțit692.  

Și acum..., a Născătoarei:  

Întru tine Maica lui Dumnezeu și întru dumne- 
zeiescul tău Fiu, marele cuvântător de Dumnezeu a 
crede a învățat, Marie, Maică Fecioară.  

Troparul, glasul 1:  

Fluierul cel păstoresc al cuvântării tale de 
Dumnezeu a biruit trâmbițele ritorilor, că ție celui ce 
ai cercat adâncurile Duhului și frumusețile vorbei ți s-

                                           
692 La nivelul persoanelor dumnezeiești, pentru că una 

este ființa Lor.  
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au adăugat. Deci roagă pe Hristos Dumnezeu, Părinte 
Grigorie, să mântuiască sufletele noastre!  

 
Slavă...Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu, a Învie- 

rii: Gavriil zicând ție, Fecioară...  
 
* 

 

La Vecernia Mare. După obișnuitul psalm, cântăm 

Fericit bărbatul...Slavă..., pe glasul întâi.  
La Doamne, strigat-am...stihirile [se pun] pe 8, [fiind 

cântate pe] glasul întâi. Podobia: Prea lăudaților Mucenici...  

Părinte Grigorie, buzele tale nu au fost acoperite 
[de] mormânt, [de] solitorul uitării; că[ci] te-ai arătat 
gură a dumnezeieștii cuvântări [și] dogmele bunei cre- 
dințe și acum le grăiești lumii. Pentru aceasta roagă-te, 
ca [Domnul] să dăruiască sufletelor noastre pace și 
mare milă. ([cântată] de două ori)  

Părinte Grigorie, te-ai ferit înțelepțește de trup, 
de cel [care este] vrăjmaș și înșelător, și în căruța 
bunătăților cea cu patru cai mergătoare la cer te-ai suit 
și ai zburat la frumusețea cea nespusă. De care sătu- 
rându-te, te rogi acum să se dăruiască sufletelor noas- 
tre pace și mare milă. 

Părinte Grigorie, lui Dumnezeu și oamenilor ai 
fost credincios mijlocitor cu harul [Lui], și acum, cu 
rugăciunile tale cele cu bună îndrăzneală, fă-ne nouă 
bun milostiv pe Hristos Domnul. [Și] nu înceta a-L 
ruga pe Hristos Domnul, Cuvioase [{Osie]693 Sfinte, [ca] 
să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă.  

Alte stihiri, [pe] glasul al 2-lea. Podobie: Cu ce cununi de 
laudă...  

Veniți cu sfințite cântări să lăudăm pe grăitorul 
de Dumnezeu, pe ochiul cel priveghetor al harului și 
gura cea prea înțeleaptă a Duhului, pe luminătorul 

                                           
693 Cf. http://glt.xyz/texts/Jan/25.uni.htm.  
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lumii cel strălucit și [pe] marele glăsuitor al Bisericii. 
Lauda Ortodoxiei cea prea luminată, curgerea cuvân- 
tării de Dumnezeu, râul dumnezeieștilor dogme cel 
pururea curgător, izvorul cel ce izvorăște apele dum- 
nezeieștii dulceți. ([cântată] de două ori) 

Astăzi, cu dragoste duhovnicească să[-l] lăudăm 
pe Ierarhul, pe cel întocmai la obicei cu Apostolii, [pe] 
apărătorul bunei credințe, [pe] izvorârea grăirii de 
Dumnezeu, [pe] râul învățăturii cel prea dulce, [pe] 
întărirea cuvintelor celor înalt-grăitoare, [pe] buzele 
tunătoare cele din cer, [pe] limba cea suflătoare cu foc, 
[pe] vistieria înțelepciunii, pe propovăduitorul Cuvân- 
tului, [pe] podoaba credincioșilor.  

După datorie, cu cântări, toți să[-l] lăudăm pe 
cuvântătorul de Dumnezeu, pe păzitorul turmei lui 
Hristos și [pe] vânătorul lupilor [eretici], [pe] cel prea 
înțelept, pe smulgătorul neghinelor celor străine, pe 
semănătorul dreptelor dogme, pe cel prea minunat, pe 
izgonitorul ereticilor cel prea tare, care a înmulțit cu 
adevărat, cu dumnezeiască priveghere, talanții lui 
Hristos, precum se cuvenea, și lumea a luminat[-o] cu 
dumnezeieștile străluciri ale învățăturilor [sale].  

Slavă..., [pe] glasul al 8-lea:  

Limba ta cea deșteaptă trează spre învățătură, 
glăsuind în urechile inimilor, ridică sufletele leneșilor,  
și, prin cuvintele cele de Dumnezeu grăitoare, se face 
scară, care suie la cer pe cei de pe pământ. Pentru 
aceasta, Grigorie, de Dumnezeu cuvântătorule, nu în- 
ceta rugându-te lui Hristos Dumnezeu, [ca] să mântu- 
iască din nevoi sufletele noastre.  

Și acum..., a Născătoarei:  
Împăratul cerurilor, pentru iubirea [Sa] de oa- 

meni, pe pământ S-a arătat și cu oamenii a petrecut. Că 
din Fecioară curată trup luând și dintr-însa ieșind cu 
luare, unul este Fiul, îndoit în firi, dar nu și în fețe 
persoane. Pentru aceasta, pe El Îl propovăduim Dum- 
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nezeu desăvârșit și om desăvârșit, [căci astfel Îl] măr- 
turisim pe Hristos, [pe] Dumnezeul nostru. Pe care 
roagă-L, Maică nenuntită, să se miluiască sufletele 
noastre!  

Vohod. Lumină lină. Prochimenul zilei și paremiile:  

 
De la Pilde citire  

([începând de la] cap. 1, vers. 8): 
 

Pomenirea Dreptului [este] cu laude și bine- 
cuvântarea Domnului [este] pe capul lui. Fericit este 
omul care a aflat înțelepciunea și muritorul care știe 
priceperea. Că mai bună este neguțătorirea acesteia 
decât vistieria aurului și a argintului. Și mai scumpă 
este decât pietrele cele de mult preț și tot ce este scump 
nu este vrednic de ea.  

Pentru că lungimea zilelor și anii vieții sunt în 
dreapta ei și în stânga ei bogăție și slavă. Că din gura ei 
iese dreptatea, legea și mila pe limba ei le poartă. Deci 
ascultați-mă pe mine, o, fiilor, că lucruri de cinste 
vreau să zic! Și fericit este omul care căile mele le va 
păzi. Că ieșirile mele sunt ieșiri de viață și se pregătește 
voie de la Domnul. Pentru aceasta vă rog pe voi și pun 
înainte glasul meu, fiilor omenești.  

Că eu înțelepciunea am tocmit, sfatul și știința și 
gândul eu l[e]-am chemat. Al meu este sfatul și întă- 
rirea, a mea este priceperea și a mea este tăria. Eu pe 
cei ce mă iubesc pe mine îi iubesc și cei ce mă caută vor 
afla har. Înțelegeți dar cei fără de răutate chibzuiala și 
cei neînvățați lipiți-vă inima [de ea]. Ascultați-mă pe 
mine iarăși, că lucruri de cinste vreau să zic. Și voi 
scoate din buzele mele cele drepte, că[ci] grumazul 
meu se va învăța adevărului și urâte sunt înaintea mea 
buzele mincinoase. Că dreptate sunt toate graiurile 
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gurii mele, nimic nu este întru ele strâmb, nici răz- 
vrătit.  

Toate sunt drepte celor ce înțeleg și netede celor 
ce află cunoștința. Că[ci] vă învăț pe voi adevărul, ca să 
fie în Domnul nădejdea voastră și să vă umpleți de 
Duh.  

 
De la Înțelepciunea lui Solomon citire 

([începând de la] cap. 10, vers. 32): 
 

 
Gura dreptului izvorăște înțelepciune și buzele 

oamenilor înțelepți știu darul cel bun. Gura înțelep- 
ților se învață înțelepciune[a] și dreptatea [îi] mântu- 
iește pe ei din moarte. Sfârșindu-se omul drept, nu-i 
piere nădejdea, că[ci] fiul drept se naște întru viață. Și 
întru bunătățile sale va culege roada dreptății.  

Lumina drepților este de-a pururea și de la Dom- 
nul vor afla dar și slavă. Limba înțelepților știe cele 
bune și în inima lor odihnește înțelepciunea. Domnul 
iubește inimile cele cuvioase și toți cei fără prihană în 
cale sunt primiți Lui.  

Înțelepciunea Domnului luminează fața celui 
priceput, că[ci ea] sosește  vine la cei ce o doresc mai 
înainte de a o cunoaște pe ea. Cel ce mânecă pornește 
spre ea nu va osteni și cel ce priveghează pentru ea va 
fi degrab[ă] fără de grijă. Că[ci] pe cei vrednici [de] ea, 
singură ea însăși umblă împrejur căutându-i și în cărări 
se arată lor cu bună priință bunăvoință, [căci] pe 
înțelepciune niciodată nu o biruiește răutatea. Pentru 
aceasta am fost și iubitor [al] frumuseții ei și am iubit-
o și am căutat-o pe ea din tinerețile mele. Și am căutat-
o [ca] să [mi-]o aduc mie mireasă. Ca pe Stăpânul 
tuturor am iubit-o, că[ci] este învățătoare întru ascuns 

188



de știința lui Dumnezeu și aflătoare cunoscătoare de 
lucrurile Lui.  

Ostenințele  Ostenelile ei sunt bunătățile și învață 
acea curăție și minte și dreptate și bărbăție, decât care 
fără de care nimic nu este mai de trebuință în viața 
oamenilor. Și de poftește dorește cineva multă știință, 
[ea le] știe [pe] cele trecute și [pe] cele ce vor să fie le 
semuește le aseamănă, știe tălmăcirea cuvintelor și 
dezlegările vorbelor celor ascunse, semne și minune 
știe mai înainte și întâmplările vremilor vremurilor și 
ale anilor, și tuturor [le] este [un] sfetnic bun.  

Că nemurire este în ea și slavă întru împărtășirea 
cuvintelor ei. Pentru aceasta am făcut vorbă rugă- 
ciune către Domnul și m-am rugat Lui și am zis din 
toată inima mea: Dumnezeule al părinților și Domnul 
milei, Cel ce ai făcut toate cu Cuvântul Tău și cu 
Înțelepciunea Ta ai tocmit pe om ca să stăpânească 
făpturile cele făcute de Tine și să îndrepte lumea întru 
cuviință și dreptate, dă-mi înțelepciunea care șade pe 
scaunele Tale și nu mă despărți pe mine de slugile Tale, 
că eu sunt robul Tău și fiul slujnicii Tale.  

Trimite-o pe ea din ceruri, din locașul Tău cel 
sfânt și de la scaunul slavei Tale, ca fiind cu mine să mă 
învețe ce place e plăcut înaintea Ta. Și să mă îndrepteze 
spre cunoștință și să mă păzească întru slava sa. Că 
gândurile celor muritori sunt toate cu temere și cu 
greșeală cugetele lor.  

 
De la Înțelepciunea lui Solomon citire 

([începând de la] cap. 4, vers. 7): 
 

 
De va ajunge dreptul să se sfârșească, întru 

odihnă va fi. Că nu sunt cinstite bătrânețile cele de 
mulți ani [și] nici cele ce se numără cu numărul anilor.  
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Și căruntețile sunt înțelepciunea oamenilor și 
vârsta bătrâneților [este] viața nespurcată. Plăcut lui 
Dumnezeu făcându-se, [El] l-a iubit; și viețuind între 
păcătoși, [el] s-a mutat [de aici]. Răpitu-s-a, ca să nu 
schimbe răutatea mintea lui sau înșelăciunea să înșele 
sufletul lui.  

Că râvna răutății întunecă cele bune și neînfrâ- 
narea poftei schimbă gândul cel fără de răutate. 
Sfârșindu-se peste puțin [timp de la nașterea lui], a 
plinit ani îndelungați. Că plăcut era Domnului sufletul 
lui. Pentru aceea s-a grăbit a-l scoate pe el din mijlocul 
răutății. Și popoarele văzând și necunoscând, n-au pus 
în gând una ca asta. Că har și milă este întru cuvioșii 
Lui și cercetare întru aleșii Lui.  

 

La Litie. Stihirile [se cântă] pe glasul întâi. A lui 

Anatolie694:  

Cu dumnezeiești fapte, după lege, curățindu-ți 
trupul împreună cu sufletul, hotarele cuvântării de 
Dumnezeu ai străbătut, dumnezeieștile taine învățân- 
du-te de Dumnezeu arătătorule, Grigorie. Și în norul 
cel neapus intrând, așezare de lege ai luat, cea de Dum- 
nezeu însemnată, care înseamnă vestește pe Treimea 
cea deoființă. Căreia închinându-ne prin tine, cântând 
zicem: Unime, ceea ce ești cunoscută în Treime, milu- 
iește-ne pe noi!   

Cu cuvântul lui Dumnezeu deschizându-ți gura 
ta, ai tras Duhul înțelepciunii, și umplându-te de har, 
ai tunat dumnezeieștile învățături, de trei ori fericite 
Grigorie, și cu Puterile [cele] îngerești împreunându-

                                           
694 E vorba de Sfântul Sfințit Mucenic Anatolios al Con- 

stantinopolului, pomenit pe 3 iulie și care a adormit în anul 
458.  

A se vedea:  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/17/sxsaintinfo.aspx.  
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te, Lumina cea întreită și nedespărțită ai propovăduit. 
Pentru aceasta, luminându-ne cu ale tale cuvinte, Gri- 
gorie, ne închinăm Treimii celei cunoscute într-o dum- 
nezeire, spre mântuirea sufletelor noastre.  

Cu limba ta cea de foc de Dumnezeu grăitorule, 
Grigorie, ai ars limbile ereticilor cele vătămătoare, cele 
luptătoare împotriva lui Dumnezeu, că[ci] dumne- 
zeiască gură te-ai arătat, care [împreună] cu Duhul a 
grăit măririle lui Dumnezeu. Și cu scrisorile [tale] ai 
însemnat ai vestit ființa cea întocmai puternică a 
Treimii celei nevăzute și cu lumina cea întreit strălu- 
citoare, luminând lumea cea pământească, te rogi 
neîncetat pentru sufletele noastre.  

Slavă..., [pe] glasul întâi: Cu dumnezeiești fapte, după 
lege, curățindu-ți trupul împreună cu sufletul... 

 
Stihira cea dintâi...Și acum..., a Născătoarei:  
Pentru rugăciunile tuturor Sfinților, Doamne, și 

ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă 
și ne miluiește pe noi ca un îndurat.  

La Stihoavnă. Stihirile, [pe] glasul al 5-lea. Podobie: 
Bucură-te, cămară...  

Bucură-te, izvorul dumnezeieștii cuvântări și 
locașul privirii la cele prea înalte. Că adâncul cel de sus, 
Părinte, cu binecuvântat gând cercându-l, tuturor l-ai 
arătat, [arătând] întreit-luminătoare a fi amestecarea 
luminii unită întru unirea dumnezeirii și întreită întru 
cinstitele ipostasuri. Și cu curăția vieții și cu strălucirea 
cuvintelor ai învățat a cinsti pe Preasfânta Treime, de  
Dumnezeu insuflate. De la care Căreia roagă-te ca să 
trimită sufletelor noastre mare milă.  

Stih: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele 
pricepere.  

Cu raza cuvântării de Dumnezeu, ai stricat noap- 
tea cea întunecată a eresurilor, că[ci] la Izvorul lumini- 
lor ajungând, cu gând de Dumnezeu cinstitor și de 
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Dumnezeu înțelepțit, de Dumnezeu cuvântătorule, te-
ai împărtășit [de] razele cele ce se trimit de acolo. Că 
făcându-ți mintea ta strălucită ca o oglindă, ai luat lu- 
mina Dumnezeirii cea întreită și nedespărțită, Părinte 
prea luminat[e], și raza ai încăput cuprins, cea unită 
din destul [cu tine]. Pe Care roag-O acum să dea sufle- 
telor noastre mare milă.  

Stih: Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba 
lui va grăi judecata.  

Bucură-te, râul lui Dumnezeu, cel pururea plin de 
apele harului, care veselești toată cetatea Împăratului 
Hristos cu dumnezeiești cuvinte și învățături. Izvorule 
al desfătării, noianul [adâncul] cel nedeșertat, păzito- 
rule cel adevărat și după lege al dogmelor, apărătorule 
cel prea cald al Treimii, organul Duhului, minte 
deșteaptă trează, limbă bine glăsuitoare, care ai tâlcuit 
adâncul Scripturilor, pe Hristos acum roagă-L să dea 
sufletelor noastre mare milă.   

Slavă..., [pe] glasul al 8-lea:  

Cu limba ta arătând inimilor credincioșilor, 
Grigorie, rodurile bunei credințe pururea înflorite, ai 
crescut în ele pentru Dumnezeu și le-ai împodobit cu 
curăția gândurilor, tăind din rădăcină eresurile cele 
spinoase. Pentru aceasta primind laudele noastre, 
dumnezeiască alăută, ochiul cel priveghetor, păsto- 
rule al păstorilor, vânătorule al lupilor celor înțelegă- 
tori, roagă-te cu dinadinsul Cuvântului pentru sufle- 
tele noastre.  

Și acum..., a Născătoarei:  

Fecioară, ceea ce nu știi de mire, care pe 
Dumnezeu l-ai zămislit cu trup [în mod] negrăit, Maica 
Dumnezeului Celui prea înalt, primește rugăciunile 
robilor tăi, ceea ce ești cu totul fără prihană, dăruind 
tuturor curățire de păcate. Primind acum rugăciunile 
noastre, roagă-te să ne mântuim noi toți.  
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La binecuvântarea pâinilor [de la Litie]: troparul 
Sfântului, pe glasul întâi: Fluierul cel păstoresc...(de două ori). 
Pe care îl găsim la Vecernia Mică. Și acum..., a Născătoarei: 
Născătoare de Dumnezeu...(odată). [După care se face] citirea 
cuvântului.  

 
* 

 

La Utrenie, la Dumnezeu este Domnul..., [se cântă] 

troparul Sfântului de două ori. Slavă...Și acum..., a Născătoarei. 
După care sedelna [pe] glasul al 3-lea. Podobie: Pentru 
mărturisirea...  

Făcându-te moștenitor [al] dumnezeieștii strălu- 
ciri, cu viață nematerialnică ai viețuit, [cel] numit 
întocmai cu sfințirea. Că mai presus de fire [în mod] 
luminat ai descoperit învățăturile [și] credința în 
Ortodoxie ai întărit-o, Părinte Cuvioase Sfinte [Pa,ter 
{Osie]695. Pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască 
nouă mare milă.  

Slavă..., tot pe glasul al 3-lea:   

Stâlp al Bisericii ai fost [și] te-ai arătat avuție 
nefurată a bunei credințe, de Dumnezeu cuvântă- 
torule, Grigorie, luminându-ți viața ta cu nepăti- 
mire[a] și descoperind dogmele Treimii, Părinte prea 
cuvioase Preasfinte. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să 
dăruiască nouă mare milă.  

Și acum..., a Născătoarei:  

De dumnezeiasca fire nedespărțindu-Te, trup Și-
a făcut din pântecele tău, și Dumnezeu a rămas după 
ce S-a făcut om. Cel ce după naștere ca și mai înainte 
de naștere te-a păzit Maică Fecioară, cu totul fără de 
prihană, [El], Însuși Domnul. Pe Care cu osârdie [stă- 
ruință] roagă-L, să ne dăruiască nouă mare milă.  

 
Al doilea rând de sedelne sunt pe glasul al 5-lea. Podobie: 

Cuvântul, Cel împreună...  

                                           
695 Cf. http://glt.xyz/texts/Jan/25.uni.htm.  
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Priveghind la cuvântul adevărului lui Hristos, ai 
cuvântat [propovăduit] stăpânia stăpânirea Treimii, a 
lui Dumnezeu și păgânătatea lui Arie și fărădelegea 
relei lui credințe ai surpat-o, ca un viteaz al dreptei 
credințe și părtinitor [apărător al ei], Ierarhe, [și] ai 
luminat pe cei ce dormeau întru întunericul necunoș- 
tinței. (de două ori)  

Slavă...Și acum..., a Născătoarei:  

Patimile sufletului meu cele cu multe dureri și 
bolile trupului meu degrabă le vindecă și rătăcirile 
minții mele așază-le [liniștește-le], ceea ce ești cu totul 
fără de prihană, și întru liniștea gândurilor învred- 
nicește-mă a aduce rugăciuni curate Împăratului tutu- 
ror, de Dumnezeu Născătoare, și să cer iertarea greșe- 
lilor [mele].  

După polieleu, sedelna [pe] glasul al 8-lea. Podobie: Pe 
Înțelepciunea și Cuvântul...  

Defăimând înșelăciunea celor rău credincioși și 
Scripturile deschizând[u-le] cu dumnezeiască cuviin- 
ță, ai trimis învățături [tuturor], care au îndulcit, cu 
adevărat, mai mult decât mierea inimile credincio- 
șilor, vrednicule de minune, [învățându-i] a sluji Trei- 
mii întru unimea Dumnezeirii. Pentru aceasta ai pus 
înainte chipul Mântuitorului în icoană, pentru ca să 
sărutăm cu dragoste umanitatea [Lui], cuvântătorule 
de Dumnezeu, Grigorie. Roagă-te lui Hristos Dumne- 
zeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc 
cu dragoste sfântă pomenirea ta! (de două ori) 

Slavă...Și acum..., a Născătoarei:  

Când Stăpânul tuturor și Făcătorul va veni să 
judece tot pământul, cu cele de-a dreapta să mă 
împreuni împreunezi pe mine, osânditul, și din întune- 
ricul cel mai din afară și din toată munca pe mine, 
netrebnicul robul tău, să mă scoți, rogu-mă, pentru ca 
[plin] de mulțumire să slăvesc bogăția bunătății tale, 
de Dumnezeu Născătoare, cu totul fără de prihană, și 
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să strig ție bucurându-mă. Roagă-te Fiului tău și [lui] 
Dumnezeu, iertare de greșeli să-mi dăruiască, că pe 
tine te am nădejde, eu, netrebnicul robul tău.  

Antifoanele pe glasul al 4-lea.  

Prochimenul, pe glasul al 4-lea: Gura mea va grăi 
înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.  

Stih: Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți 
cei ce locuiți în lume.  

Toată suflarea...    

Evanghelia de la Ioan: Zis-a Domnul către jidovii  

[iudeii] care veniseră la El: Amin, amin grăiesc vouă: Cel ce nu 
intră pe ușă...  

Psalmul 50. Slavă..., pe glasul al 2-lea:  

Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Milostive, 
curățește mulțimea păcatelor noastre.  

Și acum...  

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, 
Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.  

Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta și 
după mulțimea îndurărilor Tale curățește fărădelegile noastre  

Stihira pe glasul al 6-lea:  

Cuvioase Sfinte de trei ori fericite, Preasfințite 
Părinte [{Osie trisma,kar, ~Agiw,tate Pa,ter]696, păsto- 
rule cel bun și ucenice al lui Hristos, al mai Marelui 
păstorilor, cel ce ți-ai pus sufletul tău pentru oi, tu și 
acum, prealăudate, de Dumnezeu cuvântătorule, Gri- 
gorie, cere cu rugăciunile tale [de la El], să ne dăruiască 
nouă mare milă.  

 
Canoanele 

Al Născătoarei de Dumnezeu cu irmosul pe 6 și ale 
Sfântului, două, pe [glasul] al 8-lea.  

 
Canonul Născătoarei de Dumnezeu, 

peasna [cântarea] 1, glasul al 8-lea, irmosul:  
 

                                           
696 Ibidem.  
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Să cântăm Domnului cântare de biruință, Celui ce 
a povățuit pe poporul Său prin Marea Roșie, că S-a 
preaslăvit.  

 
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, pe tine te 

lăudăm, care pe Cuvântul Cel întrupat, [Cel] pururea 
vecuitor veșnic și preadumnezeiesc, mai presus de fire 
L-ai născut.  

Pe Tine, Hristoase, strugurule cel purtător de 
viață, Care izvorăști dulceața mântuirii a toată lumea, 
Fecioara Te-a născut.  

Neamul lui Adam, prin tine, Născătoare de 
Dumnezeu, fiind ridicat la fericirea cea mai presus de 
minte, [de aceea] după vrednicie te lăudăm pe tine.  

 
Canonul cel dintâi al Ierarhului 

 
Al cărui acrostih, în grecește, este: Laud pe Fericitul 

Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu.  
 

Facere a [Sfântului] Teofan [Imnograful]697  
 
Peasna glas 1, irmos: Hristos Se naște, slăviți-L...  

 
Pe cel de-al doilea cuvântător de Dumnezeu, pe 

stâlpul luminos, cel ceresc, [pe] trâmbița înțelepciunii 
lui Dumnezeu, veniți, iubitorilor de cuvintele aces- 
tuia, să ne adunăm cu dragoste [și] să-l lăudăm ca pe 
un cuvântător de Dumnezeu.  

                                           
697 E vorba de Sfântul Teofanis Mărturisitorul și Imnogra- 

ful, Episcopul Niceei, pomenit pe 11 octombrie.  
A se vedea:  
https://oca.org/saints/lives/2011/10/11/102937-st-

theophanes-the-confessor-and-hymnographer-bishop-of-
nicea.  
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Cuvântul Cel fără de început al Tatălui, Care ca 
un Dumnezeu este purtător de grijă [față de] toate, cu 
puterea cea purtătoare de grijă, Fericite, dar de cuvânt 
și de înțelepciune minții tale ți-a dăruit [și] Bisericii, ca 
unei maici, pe tine [în] dar te-a dăruit.  

Făcându-ți mintea stăpân, ți-ai înfrânat poftele 
trupești și încăpător făcându-te dumnezeieștilor stră- 
luciri, ne-ai luminat pe noi, Grigorie, a cinsti pe un 
Dumnezeu în trei fețe persoane.   

A Născătoarei...  

Înțelepciunea lui Dumnezeu Și-a zidit Sieși casă, 
în pântecele tău sălășluindu-Se, ceea ce ești cu totul 
fără [de] prihană, și plin de har și mai presus de minte 
S-a arătat ca un om, cu acesta unindu-Se după ipostas, 
Curată.  

 
Alt canon al Ierarhului. Facere a aceluiași [Sfânt] 

Teofan [Mărturisitorul].  
 
Peasna 1, glasul întâi. Irmos: Laudă de Dumnezeu 

văzătorul... 

Mântuirea începătorului neamului și a patimilor 
noastre, sângele cel dumnezeiesc, ce a curs, ai stătut a-
l aduce întru jertfă, și acum, Grigorie, prea înțelepte,  
fă-ni[-L] nouă pe Dumnezeu milostiv.  

Slavă...  

Table de Dumnezeu însemnate scrise a luat 
Moisis, intrând oarecând în nor, iar tu punându-ți în 
minte masa cea de Dumnezeu primită, cu dinadinsul 
pe Dumnezeu [L-]ai rugat.  

Și acum..., a Născătoarei:  

Vrând Dumnezeu Cel peste toate, pentru 
milostivirea Sa, să cheme din moarte și din strică- 
ciune fire omenească, Fecioară Preacurată, S-a sălășluit 
în pântecele tău cel curat.  
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Catavasie: Pământul cel roditor... 
 

Peasna [cântarea] a 3-a, irmos:  
 

Tu ești întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, 
Tu ești lumina celor întunecați și pe Tine Te laudă 
duhul meu.  

Dă-ne nouă ajutor cu rugăciunile tale, Preacurată, 
gonind năvălirile cumplitelor încunjurări încercuiri.  

Strămoașei Eva tu te-ai făcut îndreptare, 
născându-L pe începătorul vieții lumii, Născătoare de 
Dumnezeu.  

Încinge-mă cu putere, Preacurată, care, cu ade- 
vărat, L-ai născut pe Dumnezeu cu trup, [pe] puterea 
Tatălui cea ipostatică. 

 
Alt canon, irmos: Fiului, Celui mai înainte...  

 

Având izvorul înțelepciunii, Care neîncetat izvo- 
răște învățăturile cele de Dumnezeu înțelepțite, Prea-
fericite, ai umplut Biserica lui Hristos, care strigă lui 
Dumnezeu, Celui ce este peste toate: Sfânt ești, 
Doamne!   

Propovăduitorul bunei credințe, cel cu glas mare, 
și cuvântătorul de Dumnezeu, cel binevestit al cuvân- 
tării de Dumnezeu, vistieria privirii la cele de sus, ne 
pune nouă înainte din destul și ne împarte, [în mod] 
bogat, bogăția cea neîmpuținată.  

Ritorul cel cu foc insuflat, [a]lăuta harului cea de 
Dumnezeu vestitoare, cu suflare de Dumnezeu grăi- 
toare și cu glas insuflat de Dumnezeu, glăsuind prea 
luminat, nouă ne-a cântat cântarea ființei celei în trei 
staturi persoane.   

A Născătoarei:  

De Dumnezeu Născătoare, Împărăteasă a toată 
făptura, pe Hristos, Împăratul tuturor, nu înceta ru- 
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gându-L, pe Cel pe care L-ai născut, pentru mântuirea 
noastră, a celor de pe pământ, [ca] să mântuiască pe 
cei ce te laudă pe tine.  

 
Alt canon, irmos: Ceea ce mai înainte...  

 

Cel ce mai înainte de ieșirea din pântece ai fost 
vestit celei ce te-a născut, cuvioase Sfinte Părinte [{Osie 
Pa,ter]698, numirea purtându-ți după vrednicie, Ierarhe 
înțelepte, din tot sufletul [îți] strigăm ție, Părinte: 
Bucură-te!     

Slavă...  

Cel ce mai înainte de a voi cele rele, [drept] soție 
și ajutătoare, prin dumnezeiești arătări699, ți-ai ales 
curăția cea văzătoare de Dumnezeu și înțelepția înțe- 
lepciunea, apărătorule al credincioșilor, veselindu-ne, 
strigăm [către tine]: Bucură-te, Părinte!  

Și acum..., a Născătoarei:  

Alunecarea cea de demult a strămoașei Eva o ai 
îndreptat Maică Fecioară, primind întru tine pe Cuvân- 
tul Tatălui, Cel ce a îndreptat pe cei surpați căzuți, cu 
putere nebiruită.  

 
Catavasie: Întărirea celor ce nădăjduiesc... 
Sedelna, pe glasul al 8-lea: Pe înțelepciunea și Cuvântul...   

Deschizându-ți gura cu Cuvântul lui Dumnezeu, 
ai răspuns înțelepciune, propovăduitorule al luminii 
[dumnezeiești], și ai semănat lumii cunoștință dum- 
nezeiască, întărind cu adevărat dogmele Părinților și ca 
Pavel700 te-ai arătat apărător [al] credinței. Pentru 
aceasta ești și cetățean împreună cu Îngerii și te-ai ară- 

                                           
698 Cf. http://glt.xyz/texts/Jan/25.uni.htm.  
699 Se face referire la vedenia dumnezeiască în care 

Sfântul Grigorie a văzut cele două Sfinte Fecioare, din cauza 
cărora a ales să trăiască feciorește.  

700 Ca Sfântul Apostol Pavlos.  
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tat împreună-vorbitor cu ei, Fericite, de Dumnezeu 
grăitorule, Grigorie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu 
iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu 
dragoste sfântă pomenirea ta! (de două ori)  

Slavă...Și acum..., a Născătoarei:  

Când Stăpânul tuturor și Făcătorul va veni să ju- 
dece tot pământul, cu cele de-a dreapta să mă 
împreunezi pe mine, osânditul, și din întunericul cel 
mai din afară și din toată munca pe mine, netrebnicul 
robul tău, să mă scoți, rogu-mă, pentru ca [plin] de 
mulțumire să slăvesc bogăția bunătății tale, de 
Dumnezeu Născătoare, cu totul fără de prihană, și să 
strig ție bucurându-mă. Roagă-te Fiului tău și [lui] 
Dumnezeu, iertare de greșeli să-mi dăruiască, că pe 
tine te am nădejde, eu, netrebnicul robul tău. 
 

Peasna a 4-a, irmos:  

 
Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înțeles-

am lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta.  
Holdă nearată, care ai răsărit spicul cel făcător de 

viață, care dă viață lumii, Născătoare de Dumnezeu, 
mântuiește[-i] pe cei ce te laudă pe tine.  

Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, pe tine te 
cunoaștem toți cei luminați [prin Botez], că ai născut 
[pe] Soarele dreptății, pururea Fecioară.  

Dăruiește curățire neștiințelor noastre, ca Cel ce 
ești fără de păcat, și împacă lumea Ta, Dumnezeule, 
pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine.  

 
Alt canon, irmos: Toiag din rădăcina lui Iessei... 

 
Tăinuitor [al] Treimii făcându-te, ai luminat, 

înțelepte, cu această cunoștință lumea, razele dogme- 
lor strălucindu-le, ale învățăturii tale celei adevărate, 
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cuvioase [{Osie]701 Sfinte, la care gândind pururea, toți 
pe tine te lăudăm cu bună credință.  

Luceafăr luminos ai răsărit, al bunei credințe, 
primind întru tine lumina cea cu trei străluciri, și noap- 
tea cea întunecată a eresurilor păgânești, o ai gonit cu 
raza dogmelor tale celor înțelepte și sufletele credin- 
cioșilor le-ai luminat, Părinte.  

Pe Mintea cea mai presus înființată de ființă 
[Nou/n to.n u`perou,sion]702, [pe] izvorul Cuvântului și al 
Duhului, Care sunt din Cel pururea veșnic, cu tunetul 
[tău] cel de Dumnezeu grăitor, Preafericite, ai mărtu- 
risit-o a fi [și] cu bună credință o ai învățat. Aceasta de 
la Ea fiind învățat, de la Dumnezeirea cea dumne- 
zeiește stăpânitoare cu adevărat și de lumină începă- 
toare.  

Suitu-te-ai în muntele bunătăților, de cele de jos 
osebindu-te despărțindu-te și de la lucrurile cele muri- 
toare depărtându-te, și ai luat table scrise cu mâna lui 
Dumnezeu, învățăturile curatei teologii, învățătorule 
de tainele cele mai presus de lume, Grigorie.  

A Născătoarei:     

Pe Adam, cel mai înainte căzut din prin voia sa, l-
ai ridicat, ceea ce ești cu totul fără prihană, născând 
Viața cea cu un Ipostas enipostatică [th.n evnupo,sta- 
ton]703, din pântece fecioresc, curățit cu Duhul, și la 
desfătarea cea nepătimitoare și dumnezeiască și nestri- 
cată, iarăși l-ai adus, Stăpână.    

Alt canon, același irmos:  
 

Cu minunatul Avvacum [VAbbakou,m]704 stând la 
dumnezeiască paza ta, Grigorie, și cunoscându-L pe 

                                           
701 Cf. http://glt.xyz/texts/Jan/25.uni.htm.  
702 Ibidem.  
703 Ibidem. Cea într-un ipostas, personală.  
704 Ibidem.  
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Cel ce este pe umerile umerii Heruvimilor, te-ai făcut 
vestitor[ul] mântuirii celei a toată lumea, pururea 
strigând: Slavă puterii Tale, Doamne! 

Mai marilor cetelor, celor ce se arată aproape și 
stau înaintea lui Dumnezeu, asemănându-te preaînțe- 
lepte, iar [pe] cele ce sunt mai presus decât acelea cu 
mintea înconjurându-le, iară și nu partea cea de jos [a 
Puterilor cerești], ai ajuns la starea cea prea înaltă, [și] 
de acolo aducând ai adus oamenilor bogăție neîmpu- 
ținată.  

Slavă...  

Cel ce ai intrat în norul cel necuprins și ca dintr-
o printr-o fereastră de piatră ai văzut dosul spatele [lui 
Dumnezeu], adică firea cea trupească amestecată cu 
cea fără de trup, și ai fost arătător amestecării celei 
neamestecate [a firilor în persoana lui Hristos], sluga 
slujitorul lui Hristos [Cristou/ qera,pon]705, pe Acela fă-
L milostiv robilor tăi.   

Și acum..., a Născătoarei:  

Munte înțelegător te-ai arătat, din care s-a tăiat 
negrăit piatra cea cinstită, care a zdrumicat a zdrobit 
chipul înșelăciunii celei întunecate, și cu luminarea 
Duhului [i-]a luminat pe cei ce cu credință pururea 
strigă: Slavă puterii Tale, Doamne!   

Catavasie: Acoperit-au cerurile bunătatea Ta... 
 

Peasna a 5-a, irmos:  
 

Mânecând Dis-de-dimineață strigăm Ție, Doam- 
ne: Mântuiește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeul nos- 
tru, afară de Tine pe altul nu știm! 

Potolește viforul patimilor mele cel nestătător, 
ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Chivernisitorul [pe] 
Conducătorul și Domnul.  

                                           
705 Ibidem.  
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Slujesc Au slujit nașterii tale, Preacurată Născă- 
toare de Dumnezeu, cetele Îngerilor și adunările oame- 
nilor.  

Marie, cea nenuntită, Născătoare de Dumnezeu, 
deșartă nădejdile vrăjmașilor [noștri] și îi veselește pe 
cei ce te laudă pe tine.  

 
Alt canon, irmos: Dumnezeu fiind al păcii... 

 

Vestirea dumnezeiască a cuvintelor tale și harul 
dumnezeiesc al învățăturilor [tale], grabnic, ca un 
fulger, a înconjurat tot pământul. [Căci] ne-ai învățat 
pe noi, de Dumnezeu grăitorule, [ca] să ne închinăm 
Treimii întru unime și unimii în Treime.  

Dorit-ai cu adevărat de înțelepciunea lui Dum- 
nezeu și frumusețea cuvintelor ai iubit și ai cinstit-o 
mai mult decât toate cele frumoase de pe pământ. 
Pentru aceasta cu cununa darurilor, preafericite, cu 
bună credință [El] te-a împodobit și de Dumnezeu cu- 
vântător te-a făcut.   

Tu ai dorit, de Dumnezeu grăitorule, a vedea [în 
mod] arătat pe Cel ce este, ca și Moisis [cel] de demult, 
și dosul spatele Aceluia, în piatră fiind acoperit, te-ai 
învrednicit a-l vedea, și te-ai învățat adâncul706 ființei 
dumnezeiești, [pe] cel arătat văzut fără de cuprindere.  

A Născătoarei:  

Cel ce a zidit de demult pe Eva, strămoașa ta, de 
Dumnezeu Născătoare Maică, pururea Fecioară, din 
tine S-a întrupat, și a vindecat [în mod] arătat osân- 
direa și neascultarea aceleia, și a dezlegat-o ca un 
Îndurat și Stăpân al tuturor.  

 
Alt canon, irmosul: Cărbune cu foc de buzele... 

 

                                           
706 Cu referire la slava dumnezeiască.  
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Lângă tot focul vederii de Dumnezeu, Preafericite 
Grigorie, apropiindu-te prin curăția minții și a 
sufletului [tău], ai luat, fără sațiu, cu mâinile tale, lu- 
mina cea întreit strălucitoare și întocmai aidoma 
văzută.   

Slavă...  

Fiind înconjurat cu strălucirile luminii celei 
întreit strălucitoare și fiind aprins din lumină707, și 
luminându-ți mintea cu dumnezeiești raze, cu astfel de 
raze strălucitoare pe toți i-ai luminat.  

Și acum..., a Născătoarei:   

[Pe] Lumina cea din Lumină, pe Cuvântul Tatălui, 
[Cel] Unul-născut, pe Cel fără [de] început primindu-L 
Maică, Fecioară, te-ai făcut arătat ușa Luminii, ară- 
tându-L [în mod] luminat pe Soarele dreptății.  

 
Catavasie: Dacă a văzut Isaia cu închipuire... 

Peasna a 6-a, irmos: 

 
Dă-mi mie haină luminoasă, Cel ce Te îmbraci cu 

lumina ca [și] cu o haină, mult milostive Hristoase, 
Dumnezeul nostru.  

Pe tine te vestim, [noi], credincioșii, Născătoare 
de Dumnezeu, [cea care ești] Biserica lui Dumnezeu și 
cort[ul], polata [cămara] însuflețită și ușa [cea] cereas- 
că.   

Cel născut al tău, ca un Dumnezeu, [Care] este 
închinat împreună cu Tatăl și cu Duhul, a risipit chipu- 
rile [cele] idolești, Marie, dumnezeiască Mireasă.   

Cuvântul lui Dumnezeu te-a arătat pe tine oame- 
nilor, Născătoare de Dumnezeu, scară cerească, că prin 
tine la noi S-a pogorât.  

 
Alt canon, irmos: Din pântece pe Iona... 

                                           
707 Din lumina dumnezeiască.  
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Cu curgerile înțeleptelor tale învățături, prea 
înțelepte, mintea lui Arie, cea prea turbure tulbure, o 
ai uscat, păzind întru liniște turma ta neînecată, ca pe 
o corabie cuvântătoare, întru care ai pus semințele 
bunei cinstiri cu podoaba cuvintelor tale.  

Ca să-ți îmbogățești mintea cu strălucirea cinsti- 
tei Treimi, Părinte, o ai luminat ca o oglindă neîntinată 
și nouă, de curând curățită, făcând-o desăvârșită prin 
înfrânare. Pentru aceasta și prea văzător de Dumnezeu 
te-ai arătat prin dumnezeieștile arătări708.   

Cu totul amestecându-te cu raza Duhului, te-ai 
făcut luminător cu totul luminos, Părinte, cu strălu- 
cirea cuvintelor tale luminând marginile [lumii]709 și 
cu curăția teologiei împodobind adunarea credincio- 
șilor [cea] frumoasă, de Dumnezeu grăitorule, Grigo- 
rie.  

Te-ai arătat [ca un] nou Samuil, de Dumnezeu 
dat, dăruit fiind lui Dumnezeu mai înainte de zămis- 
lire[a] [ta], Preafericite, cu înțelepția înțelepciunea și 
cu curăția fiind înfrumusețat și cu preasfânta îmbrăcă- 
minte a preoției [fiind] împodobit, Părinte, fiind mijlo- 
citor între Ziditor și zidire.  

A Născătoarei:  

Hârtie curată, care ai vrut să primești în tine, 
scris, pe Cuvântul, Cel ce a fost mai întâi nescris îm- 
prejur după dumnezeire, Maică Fecioară, mai înainte 
ai fost cunoscută de Prorocii cei de demult. Că[ci] tu 
pe Cel nehotărnicit în pântecele tău L-ai încăput [în 
mod] negrăit.  

 
Alt canon, irmos: Cel ce în mare ai suferit... 

 

                                           
708 Vedenii.  
709 Cu sensul: toată lumea.  
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Nefiind înecat cu mintea, ai cercetat fundurile 
dumnezeiescului adânc și din ele tu ai scos mărgă- 
ritarul Stăpânului și ai pus tăcerea ca cuvântul, prea 
alesule Grigorie.   

Slavă...  

Cel ce prin curată rugăciune ai alinat marea cea 
sălbăticită și ai lepădat afară sărătura cuvintelor celor 
streine străine, tu, Grigorie, ai adus Stăpânului pe po- 
porul cel credincios ca pe o picătură cerească.  

Și acum..., a Născătoarei:  

Necuprinsă de cugetele omenești este taina 
nașterii tale celei negrăite și înfricoșate, Maica lui 
Dumnezeu, că tu, Fecioară, născând pe Făcătorul tutu- 
ror, ai rămas Fecioară.  

 
Catavasie: Strigat-a ție văzând... 

 
Condac, glasul al 3-lea. 

Podobie: Fecioara astăzi... 
 

Cu limba ta cea de Dumnezeu grăitoare ai dezle- 
gat, slăvite, împletiturile ritorilor, cu haina Ortodoxiei 
cea țesută de sus Biserica ai împodobit. Pe care [haină] 
purtând-o [Biserica], împreună cu noi, fiii tăi, strigă: 
Bucură-te, Părinte, mintea cea prea înaltă a cuvântării 
de Dumnezeu!    

 
Icos:  

 
De înțelepciunea ta cea de Dumnezeu grăitoare și 

prea înaltă, umplându-mi mintea mea cea săracă și 
ticăloasă, [vreau] ca să laud viața ta, Părinte. Că nu pot 
să-ți aduc ție cuvânt, de nu-mi vei da tu mie cuvânt și 
cunoștință, putere și înțelepciune. Ca dintru ale tale să-
ți aduc ție și din bogăția bunătăților tale, de acolo să 
am pricinile începuturile [laudelor mele], și [astfel] să 
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încununez cinstitul și sfântul tău creștet, cu credin- 
cioșii, strigând: Bucură-te, Părinte, mintea cea prea 
înaltă a cuvântării de Dumnezeu!  

 
[Sinaxar] 

 

În această lună [a lui ianuarie], în 25 de zile, 
[facem] pomenirea celui între Sfinți, a Părintelui 
nostru Grigorie, de Dumnezeu cuvântătorul, Arhie- 
piscopul Constantinopolului.  

 
Stih: A-L cunoaște, în mod ortodox, pe Dumnezeul cel 

adevărat, de la Grigorie s-a dat acest dar creștinilor. [Iar] 
Cuvântătorul de Dumnezeu, Grigorie, a adormit în ziua de 25 
a lunii ianuarie.  

 

Acest mare Grigorie, Cuvântătorul de Dum- 
nezeu, a trăit pe vremea împăraților Valent Valens710 și 
[Sfântul] Teodosie cel Mare711, a cărui patrie pămân- 
tească a fost cetatea a doua a cappadocienilor, iar, cea 
cerească, Ierusalimul cel de sus. Însă părinții lui erau 
de bun neam și drepți: Grigorie și Non[n]a. Aceștia, 
mai înainte, din neștiință, se închinau idolilor. Dar 
după ce l-au născut pe marele Grigorie, au fost renăs- 
cuți de Duhul Sfânt prin apă și prin Duh712.  

Tatăl Sfântului s-a făcut ales învățător și Arhiereu 
al Nazianzului. Iar după ce a ajuns la măsura vârstei și 
a răzbătut ca nimeni altul tot meșteșugul și știința 
învățăturii, [Sfântul Grigorie Teologul] s-a făcut tâlcu- 
itor și dascăl al vieții sale și a cinstit cu cuvinte de laudă 
[și] de îngropare pe Marele Vasile și pe Grigorie, tatăl 

                                           
710 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Valens.  
711 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I.  
712 Afirmație care contrazice toate datele de până acum. 

Pentru că Sfântul Grigorie a fost născut când ambii lui părinți 
erau oameni credincioși.  
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său, și pe fratele său, Chesarie, și pe sora sa, Gorgonia. 
Iar cine a scris despre el nu a luat din altă parte datele, 
ci numai din cele scrise de el însuși. Și atât numai este 
nevoie a zice, că de ar fi trebuit ca oamenii să își facă o 
icoană sau un stâlp, pe care să zugrăvească toate 
bunătățile, acesta ar fi fost Marele Grigorie. Căci el a 
întrecut și a biruit cu strălucirea vieții sale pe cei expe- 
rimentați.  

Și a ajuns la atâta cunoaștere, încât toți erau 
biruiți de înțelepciunea lui și de cuvintele sale învăță- 
torești și de cunoașterea dogmelor pe care o avea. De 
aceea a primit și numele de Cuvântătorul de Dum- 
nezeu.   

El a cârmuit Biserica din Constantinopol timp de 
12 ani713, până la Sinodul al II-lea Ecumenic. [Și] era 
mijlociu la înălțimea trupului său, puțin cam galben și 
vesel la față. Avea nările late, cu sprâncene drepte, 
căutătura [ochilor fiind] blândă și veselă. La un ochi 
era mai mâhnit, care eram cam tras, având un semn de 
lovitură la pleoapa de sus. Barba sa nu era prea lungă, 
însă era destul de deasă. Era pleșuv și alb la păr, barba 
sa, pe margine, fiind cam afumată.  

Și se face prăznuirea lui în Sfânta Biserică cea 
Mare, și la mărturisirea Sfintei Anastasia, la intrările lui 
Domnin și în Biserica Marilor Apostoli, [acolo] unde i-
a pus Sfintele Moaște Constantin Porfirogenetul, iubi- 
torul de Hristos, și cu preaevlaviosul împărat, ce le-a 
adus din Nazianzul cappadocienilor.  

 
[Sunt pomeniți și ceilalți Sfinți ai zilei între p. 395-396]    
 

                                           
713 Un alt neadevăr, pentru că el a fost Patriarh al 

Constantinopolului între 379 și 381, adică timp de 2 ani, cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_of_Nazianzus.  
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Doamne, pentru sfintele lui rugăciuni, miluiește-
ne și ne mântuiește pe noi. Amin.  

 
Peasna a 7-a, irmos: 

 

Tinerii, cei ce merseseră oarecând din Iudea în 
Babilon, cu credința Treimii, văpaia cuptorului o au 
călcat, cântând: Dumnezeul părinților noștri bine ești 
cuvântat!   

Întrupându-Te din pântece fecioresc, Te-ai arătat 
spre mântuirea noastră [, Doamne]. Pentru aceasta, 
știind[-o] pe Maica Ta, [pe] Născătoarea de Dumnezeu, 
cu bună credință strigăm: Dumnezeul părinților [noș- 
tri] bine ești cuvântat!   

Fecioară, ai răsărit toiag din rădăcina lui Iessei 
[cea] prea fericită, care aduce din floare roadă de 
mântuire, celor ce cu credință strigă Fiului tău: Dum- 
nezeul părinților noștri bine ești cuvântat!   

[I-]ai umplut pe toți de înțelepciune și de putere 
dumnezeiască, prin Născătoarea de Dumnezeu, Înțe- 
lepciunea cea ipostatică a Celui Preaînalt714, pe cei ce-
Ți cântă Ție cu credință: Dumnezeul părinților noștri 
bine ești cuvântat!    

 
Alt canon, irmos: 

Coconii Tinerii în bună credință... 
 

 
Cu adevărat, Grigorie, cuvântul tău este cu totul 

dor și dulceață, este cu totul plin de veselie și de 
lumină, umplând de mângâiere sufletească pe cei ce 
cântă cu credință: Dumnezeul părinților noștri bine 
ești cuvântat!  

                                           
714 A Tatălui.  
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Cu minte luminată ai ajuns la izvorul minu- 
nilor715 și fiind aprins cu strălucirile cele de acolo, ai ars 
bârfelile lui Evnomie716, Treimii strigând: Dumnezeul 
părinților noștri bine ești cuvântat! 

Deschizând jgheaburile adâncului, [ale] înțe- 
leptelor tale dogme, și desfăcând izvoarele înțelep- 
ciunii, ai acoperit pe căpeteniile înșelăciunii, strălucit 
fiind cu lumina cea veșnică și întreit luminătoare.  

A Născătoarei:  

Ca ploaia pe lână pogorându-Se în pântecele tău, 
S-a întrupat râul păcii și izvorul bunătăților, Cel ce 
picăturile ploii le numără, Dumnezeul părinților Cel 
binecuvântat.  

 
Alt canon, irmos:  

Trecut-a ca printr-o cămară... 
 

Înaintea judecătorilor nedrepților voievozi stând 
Grigorie, pornirile ereticilor, [ale] celor ce suflau mai 
iute decât focul, cu bună credință le-ai ars [și] Treimii 
ai strigat: Dumnezeul părinților noștri bine ești cuvân- 
tat! 

Slavă...  

Pe Preasfânta Treime, [pe] izvorul cel netulbure 
al dogmelor celor binecinstitoare, Grigorie, din buze 
vărsându-l pe pământ, adăpându-l pe cel înțelenit, l-ai 
arătat purtători de flori. Dumnezeul părinților noștri 
bine ești cuvântat!  

Și acum...  

Omorâtu-s-a strămoșul [nostru], cel ce a gustat 
din pom fără poruncă. Iar tu, o, Fecioară, ai odrăslit 
Viața cea fără [de] sfârșit, și l-ai ridicat pe el ca să 

                                           
715 La Dumnezeul treimic.  
716 Evnomios al Cizicului:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Eunomius_of_Cyzicus.  
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locuiască în Rai, Născătoare de Dumnezeu, Curată [și] 
binecuvântată.  

 
Catavasie: Pe tine cel ce ai răcorit... 

 
Peasna a 8-a, irmos: 

 

Pe Împăratul ceresc, pe care Îl laudă Oștile 
îngerești, lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii!  

Săgețile potrivnicilor cele aprinse și în chipul 
văpăii făcute trimise asupra noastră, stinge-le, ca să te 
lăudăm în veci, Curată.  

Mai presus de fire L-ai născut Fecioară pe Zidito- 
rul și Mântuitorul Dumnezeu Cuvântul, pe care Îl prea- 
înălțăm întru toți vecii.  

Pe tine, făclie luminătoare te-a arătat întru toți 
vecii, cu raze de aur, Lumina cea neapropiată, ce S-a 
sălășluit întru tine, Fecioară.  

 
Alt canon, irmos: Cuptorul cel răcorit...  

 

Cu bună credință ai învățat despre ființa [Treimii] 
și unirea [persoanelor dumnezeiești], [căci] întocmai 
cu Tatăl este Cuvântul și Duhul, cu bunătatea și cu 
împărăția. Pentru aceasta, bucurându-te, ai strigat: Să 
binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L prea- 
înalțe întru toți vecii!   

Slavei îngerești te-ai învrednicit, că[ci] ai strălucit 
lumii ca un înger [al] Treimii, prea înțelepte, cură- 
țindu-ți cu osârdie sufletul, trupul și gândul, Căruia 
acum cânți veselindu-te: Să binecuvânteze toată făp- 
tura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii!     

Făcându-L milostiv cu rugăciunile tale pe Stă- 
pânul, cere pentru noi, Părinte, iertare de greșeli, celor 
ce prăznuim cu credință, sfințita și întru tot cinstita 
pomenirea ta, întru care veselindu-ne cântăm: Să 
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binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L prea- 
înalțe întru toți vecii!    

Tăinuitor al unei stăpâniri în trei persoane și al 
dumnezeirii în Treime [fiind], te-ai făcut și te-ai arătat 
teolog al Treimii prin obișnuința faptelor [celor] bune, 
prea fericite și acum cânți bucurându-te: Să binecu- 
vânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe 
întru toți vecii!    

A Născătoarei...  

Cel slăvit cu cântări îngerești, Cuvântul cel 
îndestulat preabogat, pentru noi a sărăcit [și] pe tine, 
frumusețea lui Iacov cea binecuvântată, te-a ales Maică 
[a Lui]. Pentru aceasta lăudându-te, cântăm: Să bine- 
cuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe 
întru toți vecii!    

 
Alt canon, irmos:  

Coconii Tinerii, cei ce nu s-au spurcat... 
 

Părinte, înălțându-te mai presus decât văpaia 
Babilonului și aprinzându-te mai mult decât aceea cu 
buna credință, te-ai arătat ceresc tăinuitor și propovă- 
duitor al Treimii [și] strigi: Să binecuvânteze toate 
făpturile Domnului pe Domnul!    

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, 
Domnul. 

Focul cuptorului celui de fier, al ispitelor, 
stingându-l în multe feluri, Părinte, și ieșind ușor din 
ispite, la Cer ai zburat, strigând: Să binecuvânteze 
toate făpturile Domnului pe Domnul!  

Și acum..., a Născătoarei:    

Sfeșnicul cel poleit cu aur a prefigurat dum- 
nezeiasca și cinstita nașterea ta, Preacurată, că[ci] tu ai 
răsărit Lumina cea neapropiată, Căreia Îi strigăm: Să 
laude lucrurile Domnului pe Domnul!  

Să lăudăm, bine să cuvântăm...  

212



Catavasie: Cu focul cel nesuferit...  
 

Peasna a 9-a, irmos:  
 

Fecioară curată, [noi], cei mântuiți prin tine, te 
mărturisim pe tine Născătoare de Dumnezeu cu ade- 
vărat [și] cu cetele cele fără de trupuri te slăvim pe tine.   

Pomenirea ta este plină de veselie și de bucurie, 
izvorând tămăduiri celor ce se apropie și celor ce te 
vestesc cu bună credință, Născătoare de Dumnezeu.  

Te lăudăm cu psalmi, ceea ce ești plină de daruri, 
și neîncetat [îți] strigăm ție: Bucură-te, că[ci] tu ai izvo- 
rât tuturor bucuria!  

Frumos a crescut rodul tău, Născătoare de Dum- 
nezeu, mijlocind [pentru cei] ce nu se împărtășesc de 
stricăciune, ci de viață și care te măresc pe tine cu 
credință.  

 
Alt canon, irmos:  

Chipul curatei nașterii tale...  
 

Treimea cea [atot]stăpânitoare îți dă ție viață 
nestricăcioasă, pe care [de la] Dumnezeu ai zis că este, 
primindu-ți nevoințele tale cele pentru Ea și învăță- 
turile și luptele [cele duhovnicești]. Căreia acum, Pă- 
rinte, Îi stai înainte, [fiind] pentru lume [un] rugător 
prea ales.  

Cel ce cu raza luminii celei întreit strălucitoare, 
care iese dintr-o din Dumnezeire, ești strălucit, tăinui- 
torule de sfințenie, Grigorie, mântuiește-i pe cei ce te 
laudă pe tine cu credință și povățuiește-i cu teologia 
învățăturilor tale la lumină.  

Alergarea cea bună ai săvârșit, nevoindu-te 
pentru Treimea cea [atot]stăpânitoare și ai dobândit 
îndumnezeire ca un grăitor de Dumnezeu și ai luat, 
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după vrednicie, plinirea dumnezeiescului tău dor, cel 
ce ești cinstită podoabă a Bisericilor.  

A Născătoarei:  

O, înfricoșătă minunea ta! Că tu, Fecioară, Născă- 
toare de Dumnezeu, ai arătat taina cea mai înainte de 
neamuri și ascunsă, mai înainte de veci, întru Dum- 
nezeu Cel ce a zidit toate, născând [în mod] nespus pe 
Dumnezeu Cuvântul.    

 
Alt canon, irmos:  

Izvorul cel primitor...  
 

Cel ce ai deschis, cu bună credință, adâncul cel de 
sus al dumnezeieștii necuprinderi, ți-ai ridicat mintea 
ta, ca dintr-o piatră necuprinsă, la Treimea cea dum- 
nezeiască [și atot]stăpânitoare. [De aceea,] Preafericite 
Părinte [Pammaka,riste Pa,ter]717, pe tine te slăvim.    

Cel ce ai rumpt rupt haina cea proastă ponosită a 
Scripturii legii și ne-ai tălmăcit nouă, din ea, frumu- 
sețea dumnezeiască și de taină a Dumnezeiștilor Scrip- 
turi ale Duhului, Preafericite Părinte, pe tine te slăvim.  

Cel ce ești numărat cu cetele cele de sus, cuvioase 
Sfinte Părinte [{Osie  Pa,ter]718, căci cu ele, în veci, te-ai 
sălășluit, pentru turma ta fă rugăciune către Dum- 
nezeu. [Căci,] Preafericite Părinte, pe tine te slăvim.  

Slavă...  

Cel ce te-ai învățat cele dumnezeiești din insu- 
flarea [cea] dumnezeiasca și mai presus de minte, Sfin- 
te Părinte, și te-ai săvârșit spre împreunarea cea cu 
știința cea neajunsă, a celor cu taină, după slava ta cea 
nemăsurată, Preafericite Părinte, pe tine te slăvim.   

Și acum..., a Născătoarei:  

Tu, Curată, încăperea dumnezeieștii necuprin- 
deri, te-ai făcut mai presus de fire, ca ceea ce ai îm- 
                                           

717 Cf. http://glt.xyz/texts/Jan/25.uni.htm.  
718 Ibidem. 
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prumutat trup lui Dumnezeu, Care, când S-a născut 
fără sămânță, nu ți-a stricat feciorescul [tău] pântece. 
Pe tine te slăvim.  

 
Catavasie: În lege, în umbră și în Scriptură... 

 
Svetilna [Luminânda]  

Podobie: Cu Ucenicii să ne suim...  

Unimii celei în trei ipostasuri și Treimii celei 
desăvârșite întru o dumnezeire, prea înțelepte, de 
Dumnezeu Cuvântătorule, ne-ai învățat să [I] ne închi- 
năm, lumină zicând pe Tatăl, și pe Fiul lumină și iarăși 
lumină pe Sfântul Duh. Însă o lumină nedespărțită [și] 
neamestecată. Că unul este Dumnezeu [și] mari [sunt] 
cele deoființă [tranw/n to. o`moou,sion]719, o, Grigorie feri- 
cite.  

Slavă...  

Slujindu-te preaînțelept cu înalta grăire a dog- 
melor tale, ai învățat [în mod] arătat negrăita adân- 
cime a tainelor lui Hristos și ai lăudat nevoințele și 
viețile Sfinților, o, Grigorie fericite. Și făcându-te acum 
dumnezeu, prin împărtășirea [cea] dumnezeiască, 
mântuiește-mă și pe mine și mă primește în locașurile 
tale, de Dumnezeu Cuvântătorule.  

Și acum..., a Născătoarei:  

Cu Fecioara Maria și Maica lui Dumnezeu și cu 
Marele Vasile, preaînțelepte, stând înaintea Treimii 
celei neapropiate, cere pace lumii și biruințe binecre- 
dincioșilor împărați și nouă mântuire, celor ce te 
lăudăm pe tine de Dumnezeu Cuvântătorule, Arhie- 
reule Grigorie, Ritorule al Bisericii [VArciereu/ Grhgo,rie, 
~Rh/tor th/j VEkklhsi,aj]720.   

 

                                           
719 Ibidem. În ediția românească pe care o diortosesc este: 

„luminat arătând întocmirea ființei”.  
720 Ibidem.  
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La vlahite [laude] 
 
Stihirile pe 4, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce de sus ești 

chemat...  

Tăind tu norul Scripturii, ai intrat, [împreună] cu 
Duhul, la lumina cea prea înaltă [a Treimii], și de acolo 
luând vărsarea de lumină [dumnezeiască], pe toți i-ai 
îmbogățit cu teologia, Grigorie, prea înțelepte, lumină- 
torule al Bisericii și cu fulgerele cuvintelor tale ai gonit 
norii cei întunecați ai eresurilor. Pentru aceasta te-ai 
sălășluit [acolo] unde este glasul celor ce prăznuiesc, 
fiind împreună-vorbitor cu Îngerii, [și] rugându-te 
neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.  

Cel ce ești al doilea Cuvântător de Dumnezeu și 
ai fost tăinuitor al dumnezeieștii străluciri și scriitor 
luminat al Treimii, care ai învățat, Grigorie, de[spre] 
firea cea negrăită și dumnezeiască, [cea] mai presus de 
fire, acum, prea luminat, [tu] te îndulcești de Dum- 
nezeu. [Iar] pe cei ce te cinstesc pe tine pomenește-i și 
apărător fii Bisericii, pe care ai adunat-o. Că vestirea ta 
a ieșit în toate marginile lumii [și] ai învățat a slăvi [pe] 
Treimea cea deoființă.   

Arând cu limba [ta] în brazdele inimii, Cuvântă- 
torule de Dumnezeu, ai pus dumnezeiască sămânță [și] 
cu cuvântarea de Dumnezeu cea prea înaltă ai îmbo- 
gățit toată plinirea plinătatea Bisericii. Drept aceea ai 
ars, cu focul Duhului, neghinele eresurilor, fiind hrănit 
cu dragostea dumnezeieștii filosofii, [tu], Părinte al pă- 
rinților și Păstorule al păstorilor și slava credincioșilor, 
luminătorule al preoților [și] lauda lumii, Preafericite 
Grigorie.  

Apropiindu-ți [de] cinstită gura ta, Părinte Grigo- 
rie, paharul înțelepciunii, ai băut dumnezeiasca apă a 
teologiei și [pe ea] ai împărțit-o, din destul, credincio- 
șilor și ai astupat curgerea eresurilor, cea pierzătoare 
de suflete și plină de hulă. Că pe tine, ca pe un cârmaci, 
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te-a aflat Duhul Sfânt, împingând și gonind, ca pe niște 
suflări de vânturi, pornirile necredincioșilor, întru 
unimea ființei, [pe] Treime vestind-o [evn mona,di ouvsi,aj, 
th.n Tria,da katagge,llonta]721.  

Slavă..., glas 1, a lui Anatolie722:    

Alăutei Duhului, biruitorului eresurilor și îndul- 
cirii ortodocșilor, celui socotit al doilea cu cel ce s-a 
rezemat pe piept, singur văzător al învățăturilor Cu- 
vântului, înțeleptului Arhipăstor [to.n sofo,n VArcipoi,me- 
na]723, noi, fiii Bisericii, cu cântări de laudă să-i zicem: 
Tu ești păstor[ul cel] bun, care te-ai dat pe tine însuți, 
Grigorie, ca și Învățătorul Hristos pentru noi, și împre- 
ună cu Pavel724 dănțuiești și te rogi pentru sufletele 
noastre.  

Și acum..., a Născătoarei:   

Primind rugăciunile păcătoșilor și netrecând cu 
vederea suspinul celor necăjiți, roagă-te Celui ce S-a 
născut din pântecele tău cel preacurat, să ne mân- 
tuiască pe noi, Preacurată Fecioară.  

Slavoslovia [Doxologia] mare, ecteniile și otpustul.   
 

La Liturghie, Fericirile [le luăm] din Canonul Ierarhului, 

cel dintâi, din peasna a 3-a, pe [glasul] al 4-lea, și din Canonul 
al doilea, peasna a 4-a, tot pe glasul al 4-lea. Prochimen, glasul 
întâi: Gura mea va grăi înțelepciune...Stih: Auziți acestea toate 
neamurile...  

Apostolul către Corinteni: Fraților, fiecăruia [i] se dă 
arătarea Duhului...Aliluia, glasul al 6-lea. Luați aminte poporul 
Meu...Evanghelia după Ioan: Zis-a Domnul: Eu sunt ușa...  

Chinonicul: Întru pomenire veșnică va fi dreptul...”.  
 

                                           
721 Ibidem.  
722 A Sfântului Sfințit Mucenic Anatolios al Constantino- 

polului. A se vedea nota 694 a cărții de față.  
723 Cf. http://glt.xyz/texts/Jan/25.uni.htm.   
724 Cu Sfântul Apostol Pavlos.  
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Jean Bernardi (profesor emerit al Universității 
Sorbona din Paris) publica în 1995 Saint Grégoire de 
Nazianze. Le Théologien et son temps (330-390) 
[Sfântul Grigorie de Nazianz. Teologul și timpul său 
(330-390)]725. În care ne spune că Sfântul Grigorios 
Teologul s-a întors în Cappadocia, de la studii, la 
sfârșitul verii lui 358726.  

Sfântul Grigorios „era un om sensibil și suscep- 
tibil”727. Și el și-a început misiunea predicatorială în 
ziua de Paști, în anul 362, pe când era Preot728. Tatăl 
său moare în primăvara anului 374729.  

Iar în iarna lui 379, în ianuarie sau februarie, 
Sfântul Grigorios a venit la Constantinopol730. Supra- 
fața Constantinopolului, la acea vreme, era de 
aproximativ 700 de hectare731.  

Bernardi vorbește despre Biserica Anastasia ca 
despre una improvizată [improvisée]732. Adică e de 
partea ideii că Sfântul Grigorios a transformat „o sală 
de audiență privată [une salle d’audience privée]”733 
într-o Biserică. Din anul 380 au rămas de la Sfântul 
Grigorios 11 Predici734. Iar din data de 27 noiembrie 380, 
el ajunge Patriarh al Constantinopolului735. Din anul 
383, Sfântul Grigorios se retrage cu totul din viața 

                                           
725 Jean Bernardi, Saint Grégoire de Nazianze. Le 

Théologien et son temps (330-390), col. Initiations aux Pères de 
l’Église, Ed. Du Cerf, Paris, 1995, 367 p.  

726 Idem, p. 118.  
727 Idem, p. 125.  
728 Idem, p. 128.  
729 Idem, p. 145.  
730 Idem, p. 155.  
731 Idem, p. 159.  
732 Idem, p. 183.  
733 Idem, p. 184.  
734 Idem, p. 194.  
735 Idem, p. 197.  
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publică, pentru 6 sau 7 ani736. Și autorul consideră că 
personalitatea sa este greu de înțeles737. El a avut o 
sensibilitate romantică738 și vocație de profesor739. 
Avea un temperament contemplativ740 și un caracter 
depresiv741.   

 
În SC [Sources chrétiennes], Jean Bernardi a 

editat Predicile 1-3 în 1978 și 4-5 în 1983. Predicile 20-
23 au fost editate de J. Mossay în 1980 și tot același a 
editat Predicile 24-26 în 1981. P. Gallay a editat Pre- 
dicile 27-31 în 1978. Iar împreună cu Moreschini a 
editat, în 1985, Predicile 32-37 și 38-41 în 1990. Iar în 
1992, Bernardi editează Predicile 42-43742.  

Dacă Sfântul Hieronymus, așa cum am văzut, a 
spus că Sfântul Grigorios Teologul a scris 30.000 de 
versuri, Christos Simelidis vorbește de 17.000 de 
versuri743, pe când Părintele Ică jr. de 18.000 de versu- 
ri744.  

                                           
736 Idem, p. 235.  
737 Idem, p. 330.  
738 Idem, p. 339.  
739 Idem, p. 341.  
740 Idem, p. 342.  
741 Idem, p. 345.  
742 Idem, p. 354.  
743 Christos Simelidis, Selected Poems of Gregory of 

Nazianzus: I. 2. 17; II. 1. 10, 19, 32. A Critical Edition with Intro- 
duction and Commentary (Hypomnemata 177), Ed. Van- 
denhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2009, p. 21, 23.  

744 Diac. Asist. Ioan I. Ică jr., Teologie și teologi după Sf. 
Grigorie de Nazianz, în rev. Mitropolia Ardealului, nr. 1, 1989, 
p. 42, apud Pr. Dr. Ioan Moldoveanu, Circulația traducerilor 
slavone și românești ale operei Sfântului Grigorie de Nazianz în 
țările noastre, în format Word, p. 2, n. 6, cf.  

http://www.unibuc.ro/prof/moldoveanu_i/docs/res/201
2ianSf._Grigorie_de_Nazianz.doc.  
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Adrian Marinescu, vorbind despre persoana Sfân- 
tului Grigorios Teologul, a afirmat că la el „atrag...nu 
numai...calitățile sale oratorice [extraordinare]...ci 
și...densitatea gândirii și exuberanța”745 scrierilor sale. 
Opera sa teologică „îl prezintă drept o personalitate 
sensibilă și cu capacitate de a reacționa polemic”746. 
Avea „o cunoaștere extrem de bună a filosofiei 
antice”747 și „analiza lucrărilor sale...[ne] dezvăluie o 
personalitate extrem de complexă. [...]  

[Avea] un caracter personal marcant, străbătut 
destul de des de un ton patetic și emoționant, care lasă 
să străvadă mai mult prietenul și omul, decât auto- 
ritatea teologică, bisericească și duhovnicească.  

Sfântul Grigorie se exprimă direct, participativ, 
lăsând transparente sentimentele imediate, impresiile 
de moment și simțămintele care trec. [...].  

Speranțele, bucuriile, îndoielile şi întristările sale 
se fac pretutindeni simțite. Mai ales dezamăgirile care 
îl și împing necontenit la retragerile și izolările de lume 
în întâlnirea și dialogul cu Dumnezeu. Avem de-a face 
astfel cu o elocvență pasionată, cu o fire impetuoasă, 
vie și extrem de sensibilă”748. 

Sfântul Grigorios avea darul de a scrie cu 
ușurință, utiliza „un lexic bogat și poetizat”, stilul său 
scriitoricesc fiind bogat în sentințe. Scria concis, 
frumos, cu aluzii, fiind în același timp sobru, lucid, 
înțelept, clar, riguros și profund la nivel teologic749. El 

                                           
745 [Dr.] Adrian Marinescu, Cuvântarea I: Despre Sfintele 

Paști și despre zăbovire, în rev. Studii Teologice, nr. 2, 2012, p. 
212.  

746 Ibidem.  
747 Ibidem.  
748 Idem, p. 213.  
749 Ibidem.  
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a tratat probleme diverse și disparate750 și a dovedit „o 
reală mă[i]estrie literară și o artă poetică rafinată”751. 

Vorbind despre viața sa, Marinescu spune că 
Sfântul Grigorios a vizitat Sasima, dar n-a săvârșit aici 
nicio slujbă752. Iar într-o notă de subsol, autorul citează 
De vita sua, XI, 439-446, unde Sfântul Grigorios spune: 
„Pe un drum mult circulat al Capadociei, în punctul 
unde se împarte în trei, se află un loc de popas, unde 
nu există nici apă, nici iarbă și nici vreun semn de 
civilizație. Este un sătuc înspăimântător și de nesuferit. 
Pretutindeni nu întâlnești decât praf, gălăgie, căruțe, 
urlete, gemete, funcționari mărunți, instrumente de 
tortură, lanțuri. Populația întreagă este formată din 
străini și călători. Aceasta a fost biserica mea din Sa- 
sima”753.  

Adrian Marinescu spune că Sfântul Grigorios a 
ajuns la Constantinopol prin octombrie-decembrie 
378754 și nu în 379. Și pentru că era bolnav, de aceea nu 
a participat la înmormântarea Sfântului Vasilios cel 
Mare755. Pe 20 aprilie [379], în Sâmbăta Mare, în Bise- 
rica Anastasia, arienii îl rănesc pe Sfântul Grigorios756. 
În lunile septembrie-octombrie 379, Sfântul Grigorios 
rostește predicile sale teologice.  

Pe 24 noiembrie 379, Sfântul Împărat Teodosios 
cel Mare intră triumfător în Constantinopol, iar peste 
3 zile, pe 27 noiembrie 379, Sfântul Grigorios Teologul 
e întronizat, în prezența împăratului, ca Patriarh al 

                                           
750 Ibidem.  
751 Ibidem.  
752 Idem, p. 215.  
753 Idem, p. 215, n. *.  
754 Idem, p. 215.  
755 Idem, p. 215-216.  
756 Idem, p. 216.  
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Constantinopolului757, „în timp ce arienii au fost 
obligați să părăsească bisericile de aici și chiar Cetatea 
alături de episcopul lor, Demofil. După acestea, când 
s-au mai liniștit lucrurile, prin luna dec.[embrie] a 
aceluiași an, a avut loc o nouă tentativă de ucidere a 
Sfântului Grigorie”758. Când Sfântul Grigorios a început 
să conducă lucrările Sinodului al II-lea Ecumenic, el s-a 
îmbolnăvit759. „Îngrijorat [de boala sa], la data de 31 mai 
[381], [el] și-a scris testamentul, punându-și întreaga 
avere la dispoziția săracilor, gândindu-se totodată ([la] 
încep.[utul] lui iun.[ie]) să părăsească C[onstantin]/o- 
polul. În timpul lunii iun.[ie] [381], au ajuns la Sinod, 
cu întârziere, și episcopii macedonieni și egipteni, care 
au pus în discuție, pe baza can.[onului] 15 de la Sinodul 
I Ecumenic, problema canonicității Sfântului Grigorie, 
hirotonit mai întâi episcop al Sasimei, în Capadocia.  

Acest canon interzicea schimbarea eparhiei.  
Sfântul Grigorie, dezamăgit de perfidia, înjosirile 

şi acuzațiile neîntemeiate, și-a dat demisia ([la] jum.[ă- 
tatea]/a 2-a jum.[ătate] a lunii iun.[ie]) din scaunul 
episcopal și de la președinţia Sinodului”760 II Ecu- 
menic. 

La 1 ianuarie 382, în Chesaria Cappadociei, el 
rostește Predica 43 la pomenirea Sfântului Vasilios cel 
Mare. Și tot din ianuarie 382 începe să-și scrie opera sa 
poetică autobiografică761.  

„Este foarte probabil să se fi stabilit în Karvali. A 
petrecut acum (383-385) o viață de anahoret, redac- 
tând totodată scrisori pentru rezolvarea unor proble- 
me ale unor prieteni, rude sau compatrioți și îngri- 

                                           
757 Ibidem.  
758 Ibidem.  
759 Ibidem.  
760 Ibidem.  
761 Idem, p. 217.  

222



jindu-se de diferite probleme ale vieții bisericești. În 
anul 387, l-a încurajat pe Sf. Grigorie de Nyssa în urma 
morții soției acestuia, Theosebia, și i-a solicitat Sf. 
Nectarie al C[onstantin]/opolului să intervină pe lângă 
împăratul Teodosie cel Mare, în combaterea apolina- 
riștilor care se răspândiseră în Capitala Imperiului. Se 
văzu totodată nevoit (388-390) să părăsească locul de 
pustnicie din Karvali, pentru că în apropiere se așezase 
un grup de monahii. Acum starea sănătății sale este 
precară, iar puterile îi sunt la capăt. Își lasă textele 
nefinalizate și petrece doar în rugăciune, condiții în 
care și moare (încep. anului 390), undeva în ținutul 
Arianzului”762. 

Și în articolul pe care l-am citat până acum, Dr. 
Adrian Marinescu mărturisește că lucrează, din 1995, 
la traducerea în română a operei integrale a Sfântului 
Grigorios Teologul763, ceea ce ar fi un mare dar pentru 
teologia românească.  

Într-un interviu din 2009, Marinescu a vorbit 
despre piesa de teatru pe care a scris-o Sfântul 
Grigorios Teologul: „piesa sa de teatru [este] unică în 
teologia patristică, numită Patimile lui Hristos, trage- 
die care este jucată în spațiul grecesc chiar și în zilele 
noastre. Astfel, Sfântul a găsit potrivit ca, sub această 
formă, să transmită informații despre Mântuitorul 
Hristos, despre actul de mântuire, pronierea lumii sau 
Maica Domnului”764. 

 Și tot aici el ne spune că Sfântul Grigorios a reușit 
„să transmită învățătura de credință a Bisericii în 

                                           
762 Ibidem.  
763 Idem, p. 219.  
764 Mihai Grobnicu și Lect. Dr. Adrian Marinescu, „Dacă 

pleci, iei Treimea cu tine”, în ziarul Lumina, 25 ianuarie 2009,  
cf. http://ziarullumina.ro/daca-pleci-iei-treimea-cu-

tine-49128.html.  
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hexametru homeric, în limba greacă vorbită pe vremea 
lui Homer, și a făcut acest lucru pentru că acest mod 
de exprimare era socotit unul foarte ales și pe gustul 
oamenilor de cultură ai vremii [sale].  

[Și] a dat în acest fel un exemplu foarte consistent 
şi concret: că învățătura de credință a Bisericii poate fi 
exprimată și într-un limbaj elevat, folosit de contem- 
poranii săi”765. Predicile sale teologice sunt „mici trata- 
te dogmatice”766 și el a folosit imagini plastice pentru a 
vorbi teologic767. „Astfel, atunci când vorbește despre 
Sfânta Treime, el folosește imaginea soarelui întreit.  

Totodată, vorbind despre actul cunoașterii lui 
Dumnezeu, el spune că în acest act ai impresia că acum 
L-ai cunoscut sau că ai cunoscut ceva din Dumnezeu, 
și imediat simți că ți-a scăpat acea cunoaștere.  

Pentru aceasta, aduce în prim plan imaginea razei 
soarelui care se răsfrânge pe suprafața unei ape aflate 
puțin în mișcare, iar raza respectivă se reflectă pe un 
perete, formând umbre și lumini care tot timpul se află 
în mișcare, acum apar, iar în momentul următor dis- 
par. Sfântul Grigorie spune că așa este și cunoașterea 
lui Dumnezeu, asemenea acelor umbre”768. Însă, în 
comparație cu articolul anterior, în cel de față se spune 
că Sfântul Grigorios a adormit în 391 și nu în 390769.   

 
Prof. Stilianos G. Papadopulos [Stuliano,j G. 

Papado,pouloj]770 a adormit ca Monah la Sfântul Munte 

                                           
765 Ibidem.  
766 Ibidem.  
767 Ibidem.  
768 Ibidem.  
769 Ibidem.  
770 A se vedea:  
https://www.psichogios.gr/site/Authors/show/759/styli

anos-g-papadopoylos.  
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Athos, cu numele: Monahul Gherasimos771, în ianuarie 
2012772. De la el ne-a rămas o Viață a Sfântului Grigo- 
rios Teologul, publicată în 1991 la Atena773. Voi cita 
ediția românească a cărții, cea din 2002774, care traduce 
ediția 1992, publicată la Atena775.   

Și Prof. Papadopulos își începe cartea cu un 
capitol despre părinții și anii copilăriei Sfântului Grigo- 
rios Teologul776.  

Tatăl Sfântului Grigorios s-a născut în 275 sau 
puțin după777. 

 Iar „familia lui deținea mari întinderi de pământ, 
pe care le lucrau cu mulți sclavi; multe case, animale 
domestice, mijloace de transport...Familia [sa] făcea 
parte din aristocrația locală, care era foarte bogată și 
trăia în opulență”778. Autorul presupune că tatăl Sfân- 

                                           
771 Idem:  
http://www.johnsanidopoulos.com/2012/01/former-

professor-stylianos-papadopoulos.html.  
772 Idem:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/17/fiinta-si-

credinta-vol-2-persoana-8/.  
773  Stuliano,j G. Papado,pouloj, Grhgo,rioj o Qeolo,goj: 

Spoudh, tou bi,ou kai tou e,rgou tou, Ed. Armo,j, Aqh,na, 1991, 205 
p., cf.  

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=results&Titlesi
d=60926.  

774 Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit. Viața 
Sfântului Grigorie Teologul, trad. de Preot Dr. Constantin 
Coman și Diac. Cornel Coman, Ed. Bizantină, București, 2002, 
327 p.  

775 Stuliano,j Papado,pouloj, O Plhgwme,noj Aeto,j: Grh- 
go,rioj o Qeolo,goj, Ed. Apostolikh, Diakoni,a thj Ekkhsi,aj thj 
Ella,doj, Aqh,na, 1992.   

776 Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit. Viața Sfântu- 
lui Grigorie Teologul, ed. cit., p. 9.  

777 Idem, p. 10.  
778 Ibidem.  
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tului Grigorie era senator roman779 și că „funcția lui era 
cea mai înaltă din cetate și din întreaga regiune. Cu 
toate acestea, Grigorie [tatăl] avea un foarte ridicat 
simț al onestității și al demnității. Era înțelept și 
reținut în toate. Puterea nu-l făcuse nici tiran, nici 
trufaș. De altfel, puterea și banii nu-l atrăgeau”780.  

Tatăl Sfântului Grigorios era cinstit în cetate și el 
s-a căsătorit cu Sfânta Nonna cândva între 300-310781. 
Sfânta Nonna, mama Sfântului Grigorios Teologul, 
provenea „dintr-o veche familie creștină cu o tradiție 
ortodoxă autentică. Bunicii ei au cunoscut persecuțiile 
înfricoșătoare din partea împăraților romani, cu deose- 
bire pe cea a lui Decius (218-257). Părinții ei și ea perso- 
nal cunoscuseră persecuția lui Dioclețian (285-305). Au 
rezistat însă prigoanelor, continuând să meargă pe 
calea cea grea a Bisericii”782.  

Sfânta Nonna avea aproape 50 de ani când soțul 
ei, Sfântul Grigorios de Nazianz, se va converti la 
dreapta credință783. Ni se confirmă visul convertitor 
avut de tatăl Sfântului Grigorios Teologul, în care 
acesta a cântat Ps. 121, 1: „Veselitu-m-am de cei ce mi-
au zis mie: întru casa Domnului voi merge”784. El va fi 
hirotonit Preot în 328-329785, după ce se botezase la 
vârsta de 50 de ani786.  

Însă, când s-a botezat tatăl Sfântului Grigorios 
Teologul, „toți cei care stăteau în jurul baptisteriului, 

                                           
779 Ibidem.  
780 Ibidem.  
781 Ibidem.  
782 Ibidem.  
783 Idem, p. 11.  
784 Idem, p. 13.  
785 Idem, p. 14.  
786 Idem, p. 15.  
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împreună cu preotul, au văzut o lumină dulce și 
puternică în jurul noului botezat.  

L-au văzut inundat de o lumină lumina dum- 
nezeiască787. Iradia tot și strălucea ca soarele care 
arde”788. Preotul care l-a botezat, văzând minunea, a 
profețit că „în clipa aceea l-a botezat și l-a uns cu mir 
pe urmașul său”789. Lucru care s-a și petrecut.  

Sfânta Gorgonia s-a născut în jurul anului 320. La 
55 de ani, Sfânta Nonna are, în 328-329, visul profetic 
în care l-a văzut pe Sfântul Grigorios Teologul, pe cel 
care îl va naște790.  

Autorul presupune că Sfântul Grigorios Teologul 
s-a născut la Arianz791 și „a crescut într-un mediu 
liniștit”792. La un an sau doi după Grigorios se naște și 
Sfântul Chesarios793.  

De la tatăl său, Sfântul Grigorios Teologul a 
învățat „primele litere”, iar de la mama sa „primele 
rugăciuni”794.  

Fratele Sfintei Nonna, Amfilohios, le-a fost Profe- 
sor celor doi băieți. În Diocezareea, la 38 de km de 
Nazianz795. Aici l-a cunoscut pe fiul lui Amfilohios, 
numit tot Amfilohios, pe cel ce va fi Sfântul Amfilohios 
de Iconiu [VAmfilo,cioj VIkoni,ou]796, care a fost hirotonit 

                                           
787 Pentru că nu există mai multe lumini dumnezeiești, ci 

una singură, veșnică și necreată, care izvorăște din ființa 
Preasfintei Treimi.    

788 Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit. Viața Sfântu- 
lui Grigorie Teologul, ed. cit., p. 15.  

789 Ibidem.  
790 Idem, p. 16.  
791 Idem, p. 17.  
792 Ibidem.  
793 Ibidem.  
794 Idem, p. 18.  
795 Ibidem.  
796 A se vedea:  
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Episcop în 373797. Carterios i-a însoțit pe Grigorios și pe 
Chesarios în Chesaria Cappadociei în timpul studiilor 
lor798. Aici l-a cunoscut Sfântul Grigorios Teologul pe 
Sfântul Vasilios cel Mare799.  

Sfântului Grigorios, în vis, îi apare un demon 
„strălucitor și plin de lumină” și acesta vrea să îl 
convingă că trebuie să se căsătorească800. Însă el a 
rămas feciorelnic și cu gândul la monahism.  

Când a plecat să studieze în Chesaria Palestinei, 
împreună cu Chesarios, Sfântul Grigorios „trebuie să fi 
avut...conștiința gravității situației Bisericii”801. Lucru- 
rile și le-au cărat cu catârii până la Colonia (astăzi 
Aksaray)802 și de acolo, cu corabia, pe Marea Medite- 
rană803. Călătoria era obositoare804, dar „oboseala era 
copleșită de setea lui de cunoaștere”805.  

Aici, în Chesaria Palestinei, unde studiază un an 
sau doi, îl audiază pe sofistul Tespisios806. Dar, „cu 
siguranță, Grigorie se va fi închinat la locurile sfinte 
unde a trăit Domnul [și] va fi pășit cu multe întrebări 
în suflet pe locul unde a fost răstignit Dumnezeu 
omul”807. Grigorios pleacă în Alexandria Egiptului 

                                           
https://en.wikipedia.org/wiki/Amphilochius_of_Iconiu

m.  
797 Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit. Viața Sfântu- 

lui Grigorie Teologul, ed. cit., p. 18.  
798 Ibidem.  
799 Idem, p. 19.  
800 Idem, p. 23.  
801 Idem, p. 27.  
802 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Aksaray.  
803 Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit. Viața Sfântu- 

lui Grigorie Teologul, ed. cit., p. 27.  
804 Ibidem.  
805 Idem, p. 28.  
806 Ibidem.  
807 Ibidem.  
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pentru că acolo studia fratele lui, Chesarios. De acolo a 
venit în Atena808. Furtuna de pe mare809, se roagă cu 
lacrimi pentru izbăvirea sa810 și Îi promite lui Dum- 
nezeu că Îi va închina viața, dacă scapă viu din acest 
pericol811. Are un vis în care se luptă cu un demon care 
vrea să răstoarne corabia812. Ni se confirmă apoi 
mergerea pe apă a Sfintei Nonna. Numai că tânărul nu 
a văzut-o în vedenie, ci în vis813.  

La Atena studiază cu oratorul Proeresios, care era 
creștin și care avea un talent deosebit la impro- 
vizație814. Aici îl audiază pe Himerios și, posibil, și pe 
Priscios, ambii păgâni. Iar în afară de filologie și filoso- 
fie, Sfântul Grigorios a studiat și astronomie, geometrie 
și aritmetică815.  

Prof. Stilianos spune că Sfântul Grigorios „sorbea” 
cunoașterea primită, dar cu discernământ816. „Auzind 
sau citind părerile lor, [el] punea imediat în funcțiune 
rafinăria proprie. Era el însuși cea mai puternică rafină- 
rie spirituală a timpului. Orice auzea trecea neîntârziat 
prin filtrele proprii. Grigorie era un spirit critic neîn- 
trecut. Nu înmagazina pur și simplu cunoștințele. Stu- 
dia, cerceta, aprecia și judeca totul. De aceea gândirea 
filosofică nu numai că nu i-a slăbit credința, ci, indi- 
rect, i-a întărit-o și confirmat-o”817.  

Când au studiat și au trăit împreună la Atena, 
Sfinții Grigorios Teologul și Vasilios cel Mare nu erau 

                                           
808 Idem, p. 29.  
809 Idem, p. 31.  
810 Idem, p. 32-33.  
811 Idem, p. 33. 
812 Idem, p. 34.  
813 Ibidem.  
814 Idem, p. 38.  
815 Ibidem.  
816 Ibidem.  
817 Ibidem.  
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botezați, iar într-o zi de duminică, seara, au fost 
luminați de Dumnezeu ca să se facă amândoi Monahi 
și ei I-au făgăduit acest lucru818. Iulianos Apostatul a 
venit să studieze la Atena la 24 de ani, în luna iulie a 
anului 355819. Și când l-a cunoscut, Sfântul Grigorios a 
profețit că Iulianos „este sămânță rea” și că „va face 
mult rău”820.  

În vara lui 355 sau a lui 356, Sfântul Grigorios își 
termină studiile, la vârsta de 26 de ani. Căci Prof. 
Stilianos vorbește de 5 ani petrecuți la Atena și nu de 
10821. Timp de un an a predat retorică la Atena, de unde 
a fugit pe ascuns.  

A ajuns cu caravana la Constantinopol, adică în 
vara lui 356 sau 357822.  

Aici îl întâlnește pe fratele său, care, fără să se 
înțeleagă cu el, plecase din Alexandria, după ce își 
terminase studiile823. După care se întorc acasă.  

Și Sfinții Grigorios și Nonna își văd copiii după 
aproape 10 ani de studii824.  

Autorul spune că Sfântul Grigorios a făcut studii 
teologice din toamna lui 357 și până în 362, când a 
început să predice825. Adică timp de 5 ani de zile. Însă 
în 357 el era la Constantinopol și apoi s-a întors acasă.  

Cu cine a studiat teologia? Prof. Stilianos Papa- 
dopulos ne răspunde astfel: „studiile teologice nu le-a 
făcut cu vreun anumit dascăl, nici nu le-a încetat 
vreodată. Teologul din el se îmbogățea neîncetat”826. 
                                           

818 Idem, p. 40.  
819 Idem, p. 41.  
820 Idem, p. 42.  
821 Idem, p. 43.  
822 Ibidem.  
823 Ibidem.  
824 Idem, p. 45.  
825 Idem, p. 47.  
826 Ibidem.  

230



Adică Sfântul Grigorios Teologul a fost autodidact în 
materie de teologie.  

În 359, creștinii din Nazianzos i-au cerut Sfântu- 
lui Grigorios să le explice relația Fiului cu Tatăl și el nu 
a fost capabil.  

A cerut ajutorul Sfântului Vasilios cel Mare, dar 
nici acesta nu a fost capabil, pentru că și Sfântul 
Vasilios „tot atunci începuse teologia”827. Și acest lucru 
i-a făcut pe amândoi să studieze și mai profund828. 
Așadar, Prof. Stilianos considera că Sfântul Grigorios, 
ca și Sfântul Vasilios cel Mare, au fost autodidacți în 
materie de teologie.   

Sfântul Grigorios alege să rămână necăsătorit și să 
slujească și să teologhisească829. În 360, Sfântul Grigo- 
rios a alcătuit Filocalia lui Orighenis, iar Sfântul 
Vasilios o parte din scrierile sale ascetice. Și cei doi se 
sfătuiau reciproc pentru ceea ce scriau830.  

În 361, în decembrie, Sfântul Grigorios se întoarce 
acasă831. E hirotonit Preot de către tatăl său, undeva 
între Nașterea Domnului a anului 361 și Botezul 
Domnului al anului 362832.  

Pe 6 ianuarie a plecat la Sfântul Vasilios și a trăit 
împreună cu el 3 luni833.  

Înainte de ziua de Paști a anului 362, Sfântul 
Grigorios își scrie apărarea pentru fuga sa. Și le 
mărturisește că motivul fugii sale este acela că s-a 
pierdut în fața măreției înfricoșătoare a Preoției834.  

                                           
827 Idem, p. 47-48.  
828 Idem, p. 48.  
829 Idem, p. 49.  
830 Idem, p. 50.  
831 Idem, p. 51.  
832 Idem, p. 54.  
833 Ibidem.  
834 Idem, p. 56-57. 
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În a doua sa predică, Sfântul Grigorios le vorbește 
în mod limpede despre cele trei persoane ale Dumne- 
zeirii835.  

În predicile 4 și 5 împotriva lui Iulianos Apostatul, 
Sfântul Grigorios îl declară antihrist pe împărat836.  

Iar Sfântul Grigorios Teologul își alcătuia scrierile 
„pentru Biserica cea de pretutindeni și pentru întreaga 
istorie. N-avea înfumurarea pe care o dă autorului 
măreția scrierilor sale. [El] își dorea însă și aștepta ca 
scrierile lui să fie citite de publicul larg”837.  

Și autorul spune, pe drept cuvânt, că „niciun 
teolog de după” Sfântul Grigorios Teologul nu va putea 
„să se îndeletnicească serios cu triadologia și hristo- 
logia fără a studia cu luare aminte scrierile lui...și fără 
a și le însuși”838.  

Când Sfântul Vasilios ajunge Arhiepiscop, Sfântul 
Grigorios l-a vizitat des în Chesaria Cappadociei839. 
Amândoi „petreceau zile și nopți de bucurie duhov- 
nicească. [Fiind] nevoitori aspri amândoi, mâncau 
aproape doar ierburi. Dormeau te miri cât, iar cealaltă 
parte a nopții se rugau și se sfătuiau asupra chestiu- 
nilor teologice, care deveneau tot mai subtile. Vasile 
vorbea mai mult. De altfel, [Vasile] își scrisese deja 
opera de căpătâi. Alcătuise în 364, în mica sihăstrie, 
vestita lucrare Împotriva lui Eunomiu. Pe aceasta s-a 
sprijinit teologia Capadocienilor și a întregii Bise- 
rici”840.  

În 368, Sfântul Grigorios predică la adormirea 
Sfântului Chesarios, a fratelui său. La scurt timp după 

                                           
835 Idem, p. 64.  
836 Idem, p. 66.  
837 Idem, p. 67.  
838 Ibidem.  
839 Ibidem.  
840 Idem, p. 67-68.  

232



aceea el predică și la adormirea Sfintei Gorgonia, a 
surorii sale841, în Iconium842.  

Sfinții Grigorios și Nonna aveau 95 de ani atunci 
și n-au putut participa la înmormântarea fiicei lor. Le-
a povestit totul Sfântul Grigorios Teologul843.   

El îl vizitează pe Filagrios și îi tălmăcește toată 
noaptea Ps. 72844. Apoi se îmbolnăvește, apărându-i în 
gură „o infecție groaznică, până în adâncul gâtului”845. 
Însă astmul, care apare acum, îl va chinui toată viața 
pe Sfântul Grigorios846. 

În prima jumătate a anului 370 este vizitat de 
Sfântul Vasilios847. Sfântul Vasilios avea pe atunci 40 
de ani și Grigorios e cel care îl numește Vasilios cel 
Mare848.  

Sfântul Vasilios vine din nou în Nazianzos și îl 
hirotonește Episcop pe Sfântul Grigorios. Și autorul 
presupune că hirotonia lui întru Episcop a avut loc în 
Duminica Intrării Domnului în Ierusalim849. Însă 
înainte de a fi hirotonit, Sfântul Grigorios a spus tot ce 
avea pe inimă850.  

După hirotonie, el a mărturisit despre cum „s-a 
umplut de o nesfârșită iubire față de Duhul Sfânt”851 și 
despre frica și dulceața dumnezeiască ce l-au stăpânit 
de atunci852. Autorul ne spune că Sfântul Grigorios a 

                                           
841 Idem, p. 68-69.  
842 Idem, p. 71.  
843 Ibidem.  
844 Idem, p. 72.  
845 Idem, p. 73.  
846 Ibidem.  
847 Ibidem.  
848 Idem, p. 73-74.   
849 Idem, p. 86-87.  
850 Idem, p. 88.  
851 Idem, p. 89.  
852 Ibidem.  
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fost la Sasima, a văzut mizeria de acolo, dar s-a întors 
în Nazianzos supărat853. Când a venit acasă, el l-a găsit 
pe Sfântul Grigorios al Nissisului, care venise trimis de 
Sfântul Vasilios ca să îl silească să se instaleze la 
Sasima. A doua zi au slujit împreună câte trei Sfinții: 
Grigorios al Nazianzosului, Grigorios Teologul și Gri- 
gorios al Nissisului854.   

Scrisorii în care Sfântul Vasilios îl acuza de lene și 
de trândăvie pe Sfântul Grigorios, acesta îi răspunde 
prin Scrisoarea 49855. Și el primește să fie locțiitorul 
tatălui său856. Sfântul Grigorios e pălmuit și se încearcă 
stricarea prieteniei lui cu Sfântul Vasilios857. Din 
toamna lui 372 și până în martie 373, Sfântul Grigorios 
a străbătut Cappadocia „în lung și în lat”, a mers în 
Isauria, în Lichia, în Licaonia și Galatia858.  

Locuiește apoi într-o peșteră și aici are parte de 
vedenii dumnezeiești859. Și el era un ascet, pentru care 
„plecările genunchilor, rugăciunea îndelungată și ne- 
dormitul pe pat alcătuiau...viața de zi cu zi de mulți ani 
de zile”860. În peșteră se ruga toată ziua și își pleca ge- 
nunchii la pământ și dormea doar o oră și jumătate. Se 
hrănea cu pâine, pesmet și bob861. Iar lumina dumne- 
zeiască pe care o vede o numește „lumină a Sfintei 
Treimi”862.  

În primăvara lui 374 adoarme tatăl său, Sfântul 
Grigorios al Nazianzosului, la vârsta de aproape 100 de 

                                           
853 Idem, p. 90-92.  
854 Idem, p. 92.  
855 Idem, p. 93.  
856 Ibidem.  
857 Idem, p. 96.  
858 Idem, p. 97.  
859 Idem, p. 99. 
860 Idem, p. 100.  
861 Ibidem.  
862 Idem, p. 101.  
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ani. După 45 de ani de slujire863. Sfântul Grigorios 
predică la înmormântarea tatălui său, vorbind despre 
toată viața acestuia. După câteva luni, în același an, 
adoarme și Sfânta Nonna, în timp ce se ruga în Bise- 
rică864.  

Pe atunci, Sfântul Grigorios Teologul avea cam 45 
de ani. Avea „părul aproape alb”, trupul firav, însă 
duhul îl avea sprinten, ascuțit. Înfățișarea lui era 
ascetică865. În toamna lui 375, Sfântul Grigorios pleacă 
în Seleucia866. Autorul spune că „în Constantinopol nu 
mai exista...nici măcar vreun paraclis ortodox”867.  

Toate Bisericile erau ale arienilor868. De aceea, o 
delegație constantinopolitană merge și îi vorbește 
Sfântului Grigorios și îi cere să vină în capitală869.  

Nu îi dă niciun răspuns. Însă noaptea următoare 
nu doarme. Vine la Nazianzos, vorbește apoi cu Sfântul 
Vasilios, care era bolnav, și numai după aceea pleacă la 
Constantinopol870.  

Papadopulos spune că Sfântul Grigorios a ajuns la 
Constantinopol în octombrie sau noiembrie 378, pe 
când avea 48 sau 49 de ani871. Iar cetatea imperială avea 
pe atunci 250-300.000 de locuitori, dintre care foarte 
puțini erau ortodocși872.  

Însă arienii l-au primit cu strâmbături, ame- 
nințări și l-au scuipat pe Sfântul Grigorios Teolo- 

                                           
863 Idem, p. 102.  
864 Idem, p. 102-103.  
865 Idem, p. 103.  
866 Idem, p. 105.  
867 Idem, p. 107.  
868 Ibidem.  
869 Idem, p. 108-110.  
870 Idem, p. 110-112.  
871 Idem, p. 112.  
872 Idem, p. 113.  
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gul873...A fost lovit și cu pietre, dar nu a fost atins, cu 
harul lui Dumnezeu, de cele mari874.  

De la Prof. Stilianos Papadopulos aflăm numele 
uneia dintre rudele Sfântului Grigorios din Constan- 
tinopol, despre care a amintit altcineva anterior: 
Teodosia, verișoara lui875. Avlavios și oamenii lui și 
Teodosia l-au primit la Constantinopol876. Avlavios 
fiind soțul Teodosiei, care era nobil bogat și care 
tocmai acum l-a cunoscut pe Sfântul Grigorios877.  

O mică încăpere din subsolul casei lui Avlavios 
devine Biserică878. Iar aici, în timp ce slujea Dumne- 
zeiasca Liturghie, Sfântul Grigorios „strălucea și răs- 
pândea o seninătate dumnezeiască”879.  

Tot pe pământul lui Avlavios va fi ridicată Biserica 
Anastasia880.  

Predicile Sfântului Grigorie atrag și conving881. Și 
când vorbea despre Dumnezeul treimic, anumiți cre- 
dincioși „îl vedeau strălucind de lumină. Fața sa căpăta 
o dulceață nemaivăzută. Se umplea de o lumină ne- 
grăită. Puținii care vedeau acestea trăiau clipe de adân- 
că fericire”882.  

În anul 379, înainte de Paști (în acel an marele 
praznic a fost prăznuit în ziua de 21 aprilie), Sfântul 
Grigorios a vorbit despre pace și despre buna rân- 
duială883. Oamenii încep să vadă „minunata armonie 

                                           
873 Idem, p. 115.  
874 Idem, p. 116.  
875 Ibidem.   
876 Ibidem.  
877 Ibidem.  
878 Idem, p. 118.  
879 Idem, p. 119.  
880 Idem, p. 120.  
881 Idem, p. 121.  
882 Idem, p. 125.  
883 Idem, p. 126.  
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între viața și învățătura” Sfântului Grigorios884. Pentru 
că Sfântul Grigorios era una cu învățătura pe care o 
propovăduia. Ortodocșii încep să îl cinstească ca pe 
„un Sfânt și mare teolog”, ceea ce îi înnebunea pe 
arieni885. Dimpreună cu Sfântul Grigorios erau „Diaco- 
nii Grigorie și Evagrie, Teofil și fratele lui, Eupraxie, 
notarul Teodosie...[și] colegul său de breaslă, Elafie și 
alți câțiva”886. El locuia în subsolul casei lui Avlavios și, 
prin lucrarea sa predicatorială, a convertit mulți arieni 
și păgâni887. Însă arienii îl considerau „un pseudo-sfânt 
zdrențăros” și îl ocărau888.  

Și, în noaptea de Paști, când Sfântul Grigorios 
trebuia să îi boteze pe catehumeni, arienii au atacat 
Biserica Anastasia889. „O gloată înnebunită a dat buzna 
înăuntru ocărând, călcând totul în picioare și răstur- 
nând totul cu susul în jos. Înarmați cu ciomege și 
pietre, loveau tot ce aflau în cale. Au fost mulți oameni 
răniți și, se pare, și doi morți. Credincioșii nu știau ce 
să facă. Îi cuprinseseră panica și spaima. Știau prea 
bine duritatea arienilor. O mai încercaseră și altădată, 
de aceea mulți își tăinuiseră credința până la venirea 
lui Grigorie”890. Arienii intră în Sfântul Altar și strică 
totul. Însă Sfântul Grigorios stă pe solee, în veșminte 
albe, drept, așteptând să vadă ce fac891. A fost lovit în 
acest timp, dar nu în față. Și, văzând că a rămas singur, 
în mijlocul lor, arienii au început să arunce pietrele din 
mâini. Au plecat unul câte unul din Biserică, rămânând 

                                           
884 Idem, p. 128.  
885 Idem, p. 129.  
886 Ibidem.  
887 Ibidem.  
888 Ibidem.  
889 Idem, p. 131.  
890 Idem, p. 131-132.  
891 Idem, p. 132.  
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numai Sfântul Grigorios și dezastrul pe care îl provo- 
caseră arienii892. A doua zi, ortodocșii au venit la slujbă 
în Biserica devastată, dar fiind întăriți în credință893. 
Însă arienii îl acuză pe Sfântul Grigorios de crimele pe 
care tocmai ei le făcuseră894. Numai că judecătorii îl 
lasă liber pe Sfântul Grigorios895. Și el îi iartă pe 
arieni896.  

Sfântul Grigorios Teologul predică despre 
sfințenia și teologia Sfântului Atanasios cel Mare la 6 
ani de la adormirea sa897. Și le spune celor credincioși 
că trebuie să îl urmăm pe cel pe care Dumnezeu îl 
luminează mai mult898. Pentru că întâietatea în Bise- 
rică o are „cel ce se luptă mai mult și suferă mai mult 
pentru adevăr și pentru Biserică”899.  

Pnevmatomahii din Constantinopol erau con- 
duși de Monahi aspri900. Dar Sfântul Grigorios îi învăța 
pe ortodocși că nevoința adevărată o are cel cu credință 
dreaptă. Pentru că harul Duhului Sfânt se sălășluiește 
înăuntrul celui care se nevoiește și îl bucură901.   

Pe 9 iunie 379, Dumnezeiescul Grigorios a slujit 
de praznicul Cincizecimii. Și la predică le-a spus oame- 
nilor că mai înainte de Cincizecime „Duhul [Sfânt] 
lucrase și fusese prezent prin lucrare, prin lucrarea Sa. 
De la Cincizecime înainte [însă], [El] lucrează mai 
desăvârșit și ființial”902 în oameni.   

                                           
892 Idem, p. 133.  
893 Idem, p. 134.  
894 Ibidem.  
895 Idem, p. 135.  
896 Idem, p. 135-136.  
897 Idem, p. 136.  
898 Idem, p. 138.  
899 Ibidem.  
900 Idem, p. 142.  
901 Ibidem.  
902 Idem, p. 144.  
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Pe Sfântul Grigorios Teologul îl răneau adânc 
bârfele. Era prea sensibil și prea cu bun simț. Toamna 
îl făcea să fie melancolic și astmul îi făcea probleme903. 
Însă pentru el era mai important ca omul să fie plăcut 
lui Dumnezeu. Și ajungi astfel numai dacă ai inimă 
curată și cuget drept și ortodox904.  

În Predica a 33-a, el a vorbit despre Maximos, cel 
care a profitat de bunătatea lui905. Sfântul Grigorios era 
vizitat de Postumianos, de Paladios și de Stratighios, 
care erau oameni cu ranguri și cu putere în imperiu. Și 
Sfântul Grigorios îi întărea în credința ortodoxă906.   

Sfântul Grigorios Teologul are o vedenie în timpul 
somnului în care îl vede pe Sfântul Vasilios cel Mare907, 
care adormise de curând (1 ianuarie 379)908. Și el 
împletea tot timpul rugăciunea cu studiul teologic909. 
Pentru că știa că teologia noastră e pe măsura luminării 
lui Dumnezeu910.  

Sfântul Grigorios a vorbit împotriva diletanților 
în materie de teologie și a afirmat că nu poate oricine 
să vorbească despre Dumnezeu911.  

Doar „cei încercați, care au trăit cele dum- 
nezeiești, care și-au curățit sufletul de păcat sau, cel 
puțin, se luptă neîncetat spre a dobândi această 
curăție”912 pot vorbi teologic.  

                                           
903 Idem, p. 150.  
904 Idem, p. 152.  
905 Ibidem.  
906 Idem, p. 164.  
907 Idem, p. 165.  
908 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_cel_Mare.  
909 Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit. Viața Sfântu- 

lui Grigorie Teologul, ed. cit., p. 165.  
910 Idem, p. 166.  
911 Idem, p. 166-167.  
912 Idem, p. 167.  
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Deși obosit foarte mult913, Sfântul Grigorios pre- 
dică mult și profund.  

Într-o altă predică a sa, el le-a spus oamenilor că 
„Tatăl binevoiește, Fiul împreună-lucrează iar Duhul 
insuflă”914. Și le mărturisește la predică despre expe-  
riențele sale mistice, despre modul cum a văzut slava 
lui Dumnezeu915. Și le spune că e „fără hotar...vederea 
lui Dumnezeu și fără hotar frumusețea Lui. [Căci omul, 
în vederea dumnezeiască], nu vede decât o oglindire 
depărtată a unui noian de lumină”916.  Sfântul Grigorios 
învăța că „Tatăl este nenăscut, Fiul este născut, iar 
Duhul este purces”917. Dar noi nu putem ști mai mult 
despre „modul existenței” fiecărei persoane dumne- 
zeiești în parte918.  

Arienii considerau că Sfântul Grigorios vorbește 
despre un Dumnezeu nonscriptural, despre un Dum- 
nezeu străin de Sfânta Scriptură919. Dar el le spunea că 
Scriptura vorbește despre dumnezeirea Sfântului Duh, 
iar adâncul Scripturii îl înțelegem numai dacă suntem 
călăuziți de Sfântul Duh920. Căci de la Cincizecime 
încoace, „Duhul [Sfânt], lucrând înlăuntrul nostru, 
adică în Biserică, arată limpede tot ceea ce s-a zis 
despre El în Noul Testament, fără a schimba ceva din 
cele spuse acolo”921.  

Sfântul Grigorios este întronizat pe 27 noiembrie 
380, într-o zi de vineri, ca Patriarh al Constantino- 

                                           
913 Idem, p. 168.  
914 Idem, p. 169.  
915 Idem, p. 170.  
916 Ibidem.  
917 Idem, p. 176.  
918 Ibidem.  
919 Ibidem.  
920 Idem, p. 177.  
921 Idem, p. 180.  
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polului922. După ce, cu o zi înainte, împăratul ceruse 
arienilor să părăsească toate Bisericile din cetate923.  

Însă în ziua de 27 noiembrie 380, în ziua 
întronizării sale, „doi arieni și-au ridicat mâinile și l-au 
lovit pe Grigorie”924. Ni se confirmă norul din acea zi, 
cât și ieșirea soarelui din timpul slujbei925. Și aflăm 
totodată că „Postumian, un înalt ofițer ortodox”, a fost 
cel care a vorbit în locul Sfântului Grigorios. Și că 
împăratul a fost impresionat de faptul că Grigorios nu 
a vrut să predice în ziua întronizării sale926. Prof. Papa- 
dopulos subliniază iar și iar marele bun-simț și 
smerenia Sfântului Grigorios Teologul927. Și bine a 
făcut că a tot subliniat aceste mari harisme ale 
Sfântului Grigorios. Căci acestea trebuie să fie virtuțile 
capitale ale fiecărui membru al ierarhiei Bisericii. 
Pentru că Biserica, de multe ori, din cauza acestui lucru 
e ironizată: pentru că membrii ierarhiei Bisericii nu 
sunt plini de simplitatea smereniei și de frumusețea 
sfințeniei, ci de interese telurice.  

Un tânăr arian fanatic e pus să îl omoare cu sabia 
pe Sfântul Grigorios928. Dar e găsit de Teofilos și începe 
să tremure și să se bâlbâie. Tânărul e dus în fața 
Sfântului Grigorios și acesta începe să plângă. Însă 
Sfântul Grigorios îl iartă929. Și asta i-a făcut pe mulți 
arieni fanatici să vină și să își ceară iertare Sfântului 
Grigorios930. Pe 31 mai 381, Sfântul Grigorios și-a scris 

                                           
922 Idem, p. 185.  
923 Ibidem.  
924 Idem, p. 187.  
925 Idem, p. 186-187.  
926 Idem, p. 189.  
927 Ibidem.  
928 Idem, p. 190.  
929 Idem, p. 190-191.  
930 Idem, p. 192.  
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testamentul. Avea pe atunci 55 de ani931. Și în ciuda 
faptului că mulți îl minimalizau, Sfântul Grigorios „nu-
și punea mintea cu cei mici și iresponsabili”932. În 
Scrisoarea 102, Sfântul Grigorios va spune că Sinodul al 
II-lea Ecumenic nu a schimbat credința de la Nicea, ci 
a adăugat doar adevărul despre persoana Sfântului 
Duh933. Când și-a semnat testamentul au fost martori, 
printre alții, Sfântul Grigorios al Nissisului, Amfilohios 
și Clidonios934. Renunță la tron, se retrage la Arianzos 
și aici îi mărturisește Preotului Clidonios păcatul său 
cel mare: „m-am încrezut prea mult în mine însumi”935. 

Sfântul Grigorios suferea și de artrită936. Cu toate 
acestea, el a plecat în Chesaria Cappadociei ca să 
predice despre Sfântul Vasilios cel Mare937. Și a vorbit 
despre „insuflarea dumnezeiască a lui Vasile”938, com- 
parându-l cu Sfinții Proroci și Sfinții Apostoli939.  

Cu ajutorul lui Nicobulos, soțul nepoatei sale 
Alpiana, Sfântul Grigorios face băi termale la Xan- 
xarida940, „un sătuc lângă Tiana Capadociei”941. 

 Se mută la Karvali de unul singur942. Nu poate să 
meargă la căsătoria Olimpiadei, dar îi scrie un lung 
poem943. În 387 adoarme Sfânta Teosevia, soția 
Sfântului Grigorie al Nissisului, care a fost hirotonit 

                                           
931 Ibidem.  
932 Idem, p. 194.  
933 Idem, p. 204.  
934 Idem, p. 212.  
935 Idem, p. 249.  
936 Idem, p. 253.  
937 Idem, p. 256-258.  
938 Idem, p. 258.  
939 Idem, p. 259.  
940 Idem, p. 275-276.  
941 Idem, p. 276.  
942 Idem, p. 284.  
943 Idem, p. 288-289.  

242



Episcop în 382944. Sfântul Grigorios Teologul îi scrie o 
scrisoare Sfântului Grigorios al Nissisului, prin care îl 
mângâie și îl laudă că suferă necazul cu răbdare945.  

 

 
 
Datorită bolii, nu mai poate să facă metanii și 

începe să se roage și să scrie stând în picioare946. Își 
copia scrierile și „le trimitea oricui i le cerea”947.  

Când era neputincios, l-a văzut pe Satana „ca 
întuneric înfricoșător, abis și prăpastie”948, ca „fiară 
sălbatică”949, dar și „ca lumină”950.   

În ultimii ani, Sfântul Grigorios a fost vizitat și s-
a sfătuit cu Sfinții Grigorios al Nissisului și Amfilohios 
al Iconiului951. Însă a fost nevoit să plece din singu- 

                                           
944 Idem, p. 289. Sfânta Icoană am preluat-o de aici:  
http://www.crestinortodox.ro/files/image/teosevia-

grigorie.jpg.  
945 Idem, p. 290.  
946 Idem, p. 291.  
947 Ibidem.  
948 Idem, p. 292.  
949 Ibidem.  
950 Ibidem.  
951 Idem, p. 292-293.  
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rătatea sa, pentru că niște Monahii și-au făcut chilii 
vizavi de chilia lui952. Își zidește o altă chilie, în alt loc. 
Și aici este ajutat de Eupraxios953. Trăiește o perioadă 
de împietrire duhovnicească954. Însă apar lacrimile și 
bucuria duhovnicească în ființa sa955. În 388, el mărtu- 
risește că desăvârșirea nu are sfârșit956. La jumătatea lui 
389 „a fost cea din urmă perioadă în care a mai putut 
scrie. Și a scris doar epistole și poeme”957.  

Satana, într-o noapte, i s-a arătat „ca fum care 
încet-încet se face foc, apoi ca lumină multă”958. Dar 
Sfântul Grigorios avea harisma deosebirii duhurilor959. 
Și când el nu l-a crezut, „Satana a umplut chilia de în- 
tuneric, [și] Grigorie a simțit o duhoare cumplită”960. Și 
el a luat crucea de lemn și l-a lovit pe demon961. În 
ultimele zile de viață ale Sfântului Grigorios, alături de 
el au fost doar 5 oameni962. Pe doi dintre ei îi chema 
Eupraxios și Eustatios963. Iar afară era zăpadă964... 

 
Christopher A. Beeley965 ne spune că ne-au rămas 

de la Sfântul Grigorios 249 de scrisori și 17.000 de 

                                           
952 Idem, p. 297.  
953 Idem, p. 298.  
954 Idem, p. 299.  
955 Idem, p. 301-302.  
956 Idem, p. 302-303.  
957 Idem, p. 308.  
958 Ibidem.  
959 Ibidem.  
960 Ibidem.  
961 Ibidem.  
962 Idem, p. 321.  
963 Ibidem.  
964 Ibidem.  
965 Christopher A. Beeley, Gregory of Nazianzus on the 

Trinity and the Knowledge of God. In Your Light We Shall See 
Light, Ed. Oxford University Press, USA, 2008, 416 p.  
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versuri966. Primii 30 de ani de viață ai Sfântului 
Grigorios s-au petrecut între 329-359. A fost Preot și 
Episcop între 30-50 de ani, adică între 359-379. La 
Constantinopol a locuit între 379-381, adică între 50-52 
de ani, iar ultimii ani de viață, între 52-61 de ani, i-a 
trăit între 381-390967.  

Între 368-370, Sfântul Grigorios are 4 decese în 
familie: adoarme mai întâi fratele lui, Chesarios, apoi 
vărul lui, Eufimios, sora lui, Gorgonia, și soțul ei, 
Alipios968. Tot despre 249 de scrisori și 17.000 de 
versuri vorbește și Brian Daley969.   

Carolinne White afirmă că cele mai multe lucrări 
poetice ale Sfântului Grigorios au fost scrise între 381-
390970. Ea vorbește despre 44 Predici, 244 de scrisori 
(dintre care socotește că doar 241 sunt autentice) și mai 
mult de 16.000 de versuri grigoriosiene971.  

 
În PG 37 găsim 99 de poeme ale Sfântului 

Grigorios972. Ideile din poemele sale sunt regăsibile și 
în predicile sale, cel mai lung poem al său și cel mai 
cunoscut fiind De vita sua, care este unul autobio- 
grafic973. Poemul De rebus suis are 634 de versuri, De se 
ipso et de Episcopis are 836 de versuri, De animae suae 
calamitatibus are 350 de versuri974.  

                                           
966 Idem, p. 4.  
967 Idem, p. 5.  
968 Idem, p. 14.  
969 Brian E. Daley, S. J., Gregory of Nazianzus, Ed.  

Routledge, New York, 2006, p. 1.   
970 Gregory of Nazianzus, Autobiographical Poems, edi- 

ted and translated by Carolinne White, Ed. Cambridge Uni- 
versity Press, 1996, p. xxiii.  

971 Idem, p. xxiv.  
972 Idem, p. xxv.  
973 Idem, p. xxvi.  
974 Ibidem.  
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Andrew Hofer vorbește despre 17.000 de versuri 
grigoriosiene975.  

Primul volum alocat de PG [Patrologiae Graecae] 
Sfântului Grigorios Teologul este vol. 35. Și PG 35 
conține prima parte a Predicilor sale, precedată de două 
Vieți ale sale și de mărturii despre el.  

Vita Sancti Gregorii Theologi, Episcopi Constanti- 
nopolitani, ex ipsius potissimum scriptis adornata 
[Viața Sfântului Grigorios Teologul, Episcopul Con- 
stantinopolului, adunată mai ales din propriile sale 
scrieri] este editată între col. 147-242.  

După care urmează Viața pe care deja am 
discutat-o, cea a lui Grigorios Presbiterul, situată între 
col. 243-304. Între col. 305-316 avem Selecta veterum 
testimonia. In laudem Sancti Gregorii [Selecție de vechi 
mărturii. În cinstea Sfântului Grigorios].  

Și după mai multe texte introductive și elogii, 
Predicile sale sunt editate începând cu col. 395.   

 

 
Prima Predică, în PG 35, e între col. 395-402, a 2-a 

e între col. 407-514, a 3-a e între col. 517-526, a 4-a e 
între col. 531-664, a 5-a e între col. 663-720. A 6-a 

                                           
975 Andrew Hofer, Christ in the Life and Teaching of 

Gregory of Nazianzus, Ed. Oxford University Press, 2013, p. 4.  
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Predică e între col. 721-752, a 7-a Predică, rostită la 
înmormântarea Sfântului Chesarios, fratele său, e cu- 
prinsă între col. 755-788, pe când a 8-a Predică e la 
înmormântarea surorii sale, Sfânta Gorgonia, și e 
cuprinsă între col. 789-818.  

A 9-a Predică grigoriosiană este editată între col. 
819-826, a 10-a între col. 827-832, a 11-a între col. 831-
844, a 12-a între col. 843-850, a 13-a între col. 851-856, a 
14-a între col. 857-910, a 15-a între col. 911-934, a 16-a 
între col. 933-964, a 17-a între col. 963-982.  

A 18-a sa Predică e la înmormântarea tatălui său, 
a Sfântului Grigorios al Nazianzosului și ea este editată 
între col. 985-1044, a 19-a e între col. 1043-1064, a 20-a 
e între col. 1065-1082, a 21-a îi este dedicată Sfântului 
Atanasios cel Mare și e cuprinsă între col. 1081-1128.  

A 22-a sa Predică e între col. 1131-1152, a 23-a e între 
col. 1151-1168, a 24-a e între col. 1169-1194, a 25-a e între 
col. 1197-1226, a 26-a e între col. 1227-1252. Și cu ea se 
încheie PG 35.  

În PG 36, Predica a 27-a a Sfântului Grigorios 
Teologul este între col. 11-26, a 28-a e între col. 25-74, a 
29-a e între col. 73-104, a 30-a e între col. 103-134, a 31-
a e între col. 133-172. Iar Predicile 27-31 sunt predicile 
sale teologice, cele cu referire directă la triadologie.  

A 32-a Predică a Sfântului Grigorios e între col. 
173-212, a 33-a e între col. 213-238, a 34-a e între col. 241-
256, a 35-a e între col. 257-262, a 36-a e între col. 265-
280, a 37-a e între col. 281-308, a 38-a e între col. 311-
334, a 39-a e între col. 335-360, a 40-a e între col. 359-
428, a 41-a e între col. 427-452, a 42-a e între col. 457-
492.  

A 43-a Predică e închinată Sfântului Vasilios cel 
Mare și se află editată între col. 493-606, a 44-a e între 
col. 607-622, iar a 45-a e între col. 623-664.  
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După Predicile sale, tot în PG 36, avem urmă- 
toarele scrieri ale sale: 

1. SHMASIA EIS TON IEZEKIHL [Înțelesul la 
Iezechiil], între col. 665-670;  

2. un fragment din Oratione contra astronomos 
[Predica împotriva astronomilor], între col. 675-678;  

3. Liturghia sa, tradusă din coptă, e între col. 677-
700;  

4. Liturghia sa, în varianta alexandrină, e între col. 
699-734;   

5. trei fragmente din Rugăciunile sale de exor- 
cizare, cuprinse între col. 733-734.  

În PG 37 găsim Scrisorile, Testamentul și Poemele 
Sfântului Grigorios Teologul.  

Scrisorile sale sunt cuprinse în PG 37 între col. 21-
388.   

 
 
Prima scrisoare și a doua sunt pentru Sfântul 

Vasilios cel Mare (col. 21-24), a 3-a e pentru Evagrios, 
scrisorile 4-6 tot pentru Vasilios, a 7-a e pentru Chesa- 
rios, fratele său (col. 31-34), a 8-a e pentru Vasilios, a 9-
a pentru Amfilohios, a 10-a pentru Candidianos, a 11-a 
e pentru Sfântul Grigorios al Nissisului (col. 41-44).  

A 12-a scrisoare a trimis-o lui Nicobulos, a 13-a e 
către Amfilohios, a 14-a către Chesarios, a 15-a e pentru 
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Lollianos, a 16-a pentru Evsevios, Episcopul Chesariei, 
cât și următoarele două, a 19-a e pentru Sfântul 
Vasilios, a 20-a e pentru Sfântul Chesarios, fratele său.  

A 21-a scrisoare e pentru iparhul/ prefectul Sofro- 
nios, cât și următoarea, a 23-a e pentru Sfântul 
Chesarios, a 24-a e pentru Temistios, a 25-a pentru 
Amfilohios, cât și următoarele trei, a 29-a e pentru 
Sofronios, iar scrisorile 30-36 sunt pentru Filagrios.  

A 37-a e pentru Sofronios, a 38-a pentru Temis- 
tios, a 39-a pentru Sofronios, a 40-a e trimisă Sfântului 
Vasilios cel Mare, a 41-a e pentru cei din Chesaria 
Cappadociei, a 42-a e pentru Evsevios, Episcopul 
Samosatelor, a 43-a e pentru Episcopi, a 44-a e pentru 
Evsevios al Samosatelor, a 45-a e pentru Sfântul 
Vasilios, cât și scrisorile 46-50.  

A 51-a scrisoare e trimisă de Sfântul Grigorios lui 
Nicobulos, cât și scrisorile 52-55. Prima scrisoare 
trimisă către o femeie e scrisoarea a 56-a: către Tecli. A 
57-a e tot către ea. A 58-a e pentru Sfântul Vasilios, cât 
și scrisorile 59-60. 

A 61-a scrisoare e pentru Erios și Alipios, a 62-a 
pentru Amfilohios, a 63-a e pentru alt Amfilohios, 
pentru că, până acum, editorii au semnalat același 
autor cu Eidem. Ceea ce nu au făcut acum. A 64-a e 
pentru Evsevios al Samosatelor, următoarele două sunt 
tot pentru el, a 67-a e către Iulianos, prefectul, și 
următoarele două sunt adresate tot lui, iar a 70-a și a 
71-a fiind către Evtropios.  

Scrisorile 72-74 sunt pentru Sfântul Grigorios al 
Nissisului, a 75-a e pentru Vitalianos, a 76-a e iarăși 
către Sfântul Grigorios al Nissisului, a 77-a e către 
Teodoros, a 78-a e pentru Teotecnos, a 79-a e pentru 
Simplicios, a 80-a e pentru retorul Evdoxios, a 81-a e 
pentru Sfântul Grigorios al Nissisului, a 82-a e pentru 
Alipios, iar următoarele patru sunt tot pentru el.   
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A 87-a e pentru Filagrios, a 88-a e pentru Sfântul 
Nectarios, Arhiepiscopul Constantinopolului, cel care 
i-a urmat la tron, și care e pomenit pe 11 octombrie976. 
A 89-a scrisoare e pentru Bosforios al Coloniei, a 90-a 
e pentru Procopios, a 91-a e din nou către Sfântul 
Nectarios, a 92-a e pentru Filagrios, a 93-a e pentru 
prefectul Sofronios, a 94-a e pentru Amazonios, a 95-a 
e pentru Leontios, a 96-a e pentru Ipatios, a 97-a e 
pentru Iraclianos, a 98-a e către administratorii 
republicii, a 99-a e către Omofronios, iar scrisoarea cu 
numărul 100 e către Gigantios. Scrisoarea 101 e adresată 
Presbiterului Clidonios, împotriva lui Apollinarios 
ereticul (col. 175-194), 102 e adresată aceluiași și tot 
împotriva lui Apollinarios (col. 193-202), 103 e pentru 
Palladios, 104 e pentru Olimpios, următoarele două 
sunt tot pentru el, 107-109 sunt pentru Clidonios, 110 e 
pentru Palladios. 

Scrisoarea 111 e pentru Evlalios, 112 e pentru 
Chelevsios, următoarele două sunt tot pentru el, 115 e 
pentru Teodoros, 116 e pentru Evlalios, următoarele 
două sunt tot pentru el, 119 e pentru Palladios, iar 120 e 
pentru Elladios.  

Scrisoarea 121 e pentru Teodoros, următoarele trei 
scrisori i-au fost trimise tot lui, 125 e pentru Olimpios, 
următoarea e tot pentru el, 127 e pentru Elladios, 128 e 
pentru Procopios, următoarele două tot lui îi sunt 
adresate, 131 e pentru Olimpios, 132 e pentru Satur- 
ninos, 133 e pentru Victori, cât și următoarea, 135 e 
pentru prefectul Sofronios, 136 e pentru stratilatiul 
[exercitus duci] Modarios, cât și următoarea. 

Scrisoarea 138 e pentru Bosforios, Episcopul Co- 
loniei, 139 e pentru Teodoros, 140 e pentru Olimpios, 

                                           
976 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Archbishop_Nectarius_of

_Constantinople.  
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următoarele 4 sunt tot pentru el, 145 e pentru Uirianos, 
146 e pentru Olimpios, 147 e pentru Asterios, cât și 
următoarea, 149 e pentru Ghiorghios, 150 e pentru 
Asterios, 151 e pentru Nectarios, 152 e pentru Teodoros, 
153 e pentru Bosforios, Episcopul Coloniei, 154 e pentru 
Olimpios, 155 e pentru Asterios, încă o scrisoare pentru 
el, 157 e pentru Teodoros, 158 e pentru Evlalios, 159 e 
pentru Teodoros și următoarele patru sunt tot pentru 
el.  

Sfântul Grigorios scrie scrisoarea 164 lui Timo- 
teos, următoarele două tot lui, 167 e pentru Elladios, 
168 e pentru Fotios, 169 e pentru Stratigios, 170 pentru 
Palladios, 171 pentru Amfilohios, 172 pentru Elladios, 
173 e pentru Postumianos, 174 e pentru retorul Evdo- 
xios, următoarele 6 sunt tot pentru el, 181 e pentru 
Saturninos, 182 e pentru Sfântul Grigorios al Nissisului, 
183 e pentru Episcopul Teodoros, 184 e pentru Amfilo- 
hios, 185 e pentru Sfântul Nectarios, următoarea e tot 
pentru el, 187 e pentru Evdoxios, 188 e pentru Stagirios, 
189 e pentru sofistul Evstohios, următoarele două sunt 
tot pentru el, 192 e pentru Stagirios, 193 pentru 
Procopios, următoarea i-a fost adresată tot lui, 195 e 
pentru arhontele Grigorios, 196 e pentru Ecivolios, 197 
e pentru Sfântul Grigorios al Nissisului, 198 e pentru 
Nemesios, următoarele trei fiind tot pentru el.   

Scrisoarea 202 e pentru Sfântul Nectarios, 203 e 
pentru Valentinianos, 204 e pentru Adelfios, încă două 
pentru Adelfios, 207 e pentru Iacovos, încă una pentru 
el, 209 pentru Castori, 210 e tot pentru el, 211 e pentru 
Chiriacos, scrisorile 212-215 sunt către un Preot, 216 e 
pentru Evdochios, următoarele două sunt tot pentru 
el, 219-220 sunt pentru Elladios, 221 e pentru Omofro- 
nios, 222-223 sunt pentru Tecli, 224 e pentru Africanos, 
225 e pentru Ellevihos, 226 e pentru Anisios, 227 e 
pentru Ursos, 228-229 sunt pentru Pansofios, 230 sunt 
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pentru Teodosios și Teodoros, 231 e pentru prietenul 
Evsevios, 232 e pentru Diocli, 234 e pentru Olimpianos, 
235 e pentru Adamantios, 236 e pentru sofistul Liba- 
nios, 237 e pentru Macedonios, 238 e pentru Monahii 
și Fecioarele dintr-o Mănăstire, 239 e pentru Epifanios, 
240 e pentru Meletios.  

Sfântul Grigorios Teologul a scris scrisoarea 241 
pentru Abugrios, 242 este pentru Petros, 243 e trimisă 
monahului Evagrios, fiind despre Dumnezeire, iar 
ultima, scrisoarea 244, e pentru Vasilissi. 

Testamentul Sfântului Grigorios e în PG 37, col. 
389-396. După care urmează opera sa poetică.    

 

 

 
 

Și opera poetică începe cu poemele teologice și, cu 
precădere, cu cele dogmatice.  
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Cartea întâi a poemelor grigoriosiene (PG 37, col. 
397-968) conține poemele teologice [poemata theolo- 
gica] (col. 397-522) și poemele morale [carmina mora- 
lia] (col. 521-968).  

Secțiunea poemata dogmatica [poeme dogma- 
tice] e formată din următoarele poeme: Despre Tatăl 
(col. 397-401), Despre Fiul (col. 401-408), Despre 
Sfântul Duh (col. 408-415), Despre cosmos (col. 415-
424), Despre providență (col. 423-430), Argument 
despre aceeași (col. 429-438), Despre ființele care au 
minte (col. 437-446), Despre suflet (col. 445-456), 
Despre Testamente și venirea Domnului (col. 456-464), 
Despre Întrupare, împotriva lui Apollinarios (col. 463-
470), Despre Întruparea Domnului (col. 470-471), 
Despre adevăratele cărți ale Scripturii (col. 472-474), 
Patriarhii, fiii lui Iacov (col. 475-476), Plăgile Egiptului 
(col. 475-476), Decalogul lui Moisis (col. 475-477), 
Minunile Sfinților Profeți Iliu și Eliseos (col. 477-479), 
Epigramma despre martirionul lui Iliu, care se numește 
Hirion (col. 479-480), Despre genealogia lui Hristos 
(col. 480-487), Cei 12 Ucenici ai lui Hristos (col. 487-
488), Minunile lui Hristos după Matteos (col. 487-491), 
Minunile lui Hristos după Marcos (491-492), Minunile 
Lui după Lucas (col. 491-494), Minunile Lui după 
Ioannis (col. 493-494), Despre parabolele și enigmele 
Lui după Matteos (col. 495-496), Parabolele lui Hristos 
după Marcos (col. 495-497), Parabolele [Lui] după 
Lucas (col. 497-498), Parabolele lui Hristos după toți 
Evangheliștii (col. 497-506), Potolirea furtunii de către 
Hristos (col. 505-508), Imn despre Dumnezeu (col. 507-
508), Alt imn despre Dumnezeu (col. 507-510), Alt imn 
[despre Dumnezeu] (509-512), Imn de seară (col. 511-
514), Mulțumire (col. 513-514), O altă mulțumire (col. 
515-518), Rugăciune înainte de citirea Scripturii (col. 
517-518), Rugăciune înainte de a pleca pe cale (col. 517-
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520), Altă rugăciune pentru sfârșit bun (col. 519-522), 
Altă rugăciune (col. 521-522).    

Secțiunea poemelor morale [carmina moralia] se 
află în PG 37, col. 521-968.  

Această secțiune e formată din următoarele 
poeme: Lauda fecioriei (col. 521-578), Porunci pentru 
fecioare (col. 577-632), Îndemn pentru fecioare (col. 631-
640), Despre fecioară (col. 639-642), Despre Monahii 
din chinovii (col. 641-643), Despre înțelepciune (col. 
643-648), Despre curăție (col. 647-649), Compararea 
vieților (col. 649-667), Despre virtute (col. 667-680), 
Despre virtute II (col. 679-752), Dialogul despre lume 
(col. 751-754), Despre fragilitatea naturii umane (col. 
753-754), Despre același lucru (col. 753-755), Despre 
firea umană (col. 755-765), Despre ieftinătatea celor din 
afară ale omului (col. 765-778), Despre căile vieții (col. 
777-781), Diversele vieți fericite (col. 781-786), Despre 
viața omenească (col. 785-787), Despre aceeași (col. 
787-788), Despre poftă (col. 787-788), Despre moartea 
prietenilor (col. 789-790), Despre prietenii falși (col. 
789-790), Despre același [lucru] (col. 789-790), Dialog 
despre cei care se jură mult (col. 789-813), Despre furie 
(col. 813-851), Despre noblețea arțăgoasă (col. 851-854), 
Despre aceeași (col. 853-856), Împotriva celor bogați 
(col. 855-884), Împotriva femeilor care se împodobesc 
(col. 883-910), Sfaturi [sub formă de] distihuri (col. 909-
915),  Sfaturi [sub formă de] distihuri II (col. 915-927), 
Sfaturi în tetrastihuri (col. 927-945), Definiții mai puțin 
exacte (col. 945-964), Despre sărăcia filosofică (col. 
965-966), Despre aceeași [problemă] (col. 965-966), 
Despre răbdare  (col. 965-966), Despre aceeași [proble- 
mă] (col. 967-968), Despre noroc și providență (col. 
967-968), Despre vanitatea oamenilor (col. 967-968). 

 

254



 
 
A doua carte de poeme grigoriosiene conține 

poemele istorice [poemata historica] și e cuprinsă în PG 
37, col. 969-1600.  

Prima secțiune, intitulată Despre sine, e formată 
din poemele: Despre sine însuși (col. 969-1017), 
Jurămintele lui Grigorie (col. 1017-1019), Drumul la 
Constantinopol (col. 1019-1021), Despre sine (col. 1021-
1022), Despre poporul de la [Biserica] Anastasia (col. 
1021-1023), Despre aceeași [problemă] (col. 1023-1024), 
Însemnare despre dușmani (col. 1023-1024), Despre 
invidioși (col. 1025-1026), [Tot] despre aceeași [pro- 
blemă] (col. 1025-1026), Despre Preoții de la 
Constantinopol și despre această cetate (col. 1027-
1029), Despre viața sa (col. 1029-1165), Despre sine și 
despre Episcopi (col. 1165-1227), Despre Episcopi (col. 
1227-1243), Poem în acrostih despre sine și despre cei 
invidioși (col. 1243-1250), Despre sine după întoarcerea 
din cetatea Constantinopol (col. 1249-1254), Visul 
despre Biserica Anastasia, pe care am construit-o în 
Constantinopol (col. 1253-1261), Despre diversele [feluri] 
de viață și despre falșii Episcopi (col. 1261-1269), Despre 
invidioși (col. 1269-1270), Plângere a patimilor sale (col. 
1271-1279), Rugăciune către Hristos în timpul bolii (col. 
1279-1280), Despre diavol (col. 1279-1280), Rugător (col. 
1281-1282), Despre plecare (col. 1281-1284), Rugăciune de 
dimineață (col. 1283-1284), Plângere către seară (col. 
1285-1286), Rugăciune către Hristos [pentru] ziua de 

255



mâine (col. 1285-1286), Plângere (col. 1285-1287), 
Elegiac (col. 1287-1288), Despre răbdare (col. 1288-
1289), Despre sine (1288-1299), Dorința morții (col. 
1299-1300), Despre viața inutilă și necredincioasă și 
sfârșitul comun al tuturor (col. 1299-1305), Către Hris- 
tos (col. 1305-1306), Despre tăcere în posturi (col. 1307-
1322), [Despre] același [lucru] (col. 1321-1323), [Despre] 
același [lucru] (col. 1323-1324), [Despre] același [lucru] 
(col. 1323-1325), Imn către Hristos, după tăcere, de Paști 
(col. 1325-1329), Versuri pentru sine (col. 1329-1336), 
Despre invidioși (col. 1337-1339), Către Maximos (col. 
1339-1344), Plângere pentru greutățile sale și rugăciune 
către Hristos pentru eliberarea vieții lui (col. 1343-1346), 
Către sine despre întrebare și răspuns (col. 1345-1349), 
Despre detractorii Monahilor și despre cei care în mod 
fals sunt numiți „monahi” (col. 1349-1353), Plângere 
pentru patimile sufletului său (col. 1353-1378), Despre 
trup (col. 1377-1381), Certare a sufletului [care se 
manifestă] nerațional (col. 1381-1384), Despre moartea 
lumii (col. 1383-1384), Plângere (col. 1383-1385), 
Împotriva diavolului [scrisă] întru boală (col. 1385-
1393), Plângere pentru sufletul său (col. 1393-1396), 
Plângere (col. 1397-1398), Altă plângere (col.  1397-
1398), Împotriva diavolului (col. 1397-1399), Alungarea 
diavolului și chemarea lui Hristos (col. 1399-1401), 
Împotriva lui, [a diavolului] (col. 1401-1402), Împotriva 
diavolului (col. 1401-1402), Împotriva lui, [a diavolului] 
(col. 1401-1402), Împotriva lui, [a diavolului] (col. 1403-
1404), Împotriva lui, [a diavolului] (col. 1403-1404), 
Plângere (col. 1403-1404), Mulțumire [adusă] lui 
Hristos (col. 1405-1406), Plângere către Hristos (col. 
1405-1406), Altă [plângere] către Hristos (col. 1405-
1406), Plângere (col. 1407-1408), Altă [plângere] către 
Hristos (col. 1407-1408), Despre sine (col. 1407-1408), 
Despre sine (col. 1409-1417), Rugăciune către Hristos 
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(col. 1417-1418), Altă [rugăciune către Hristos] (col. 
1417-1418), Rugăciune în [timpul] bolii (col. 1417-1419), 
Despre ieșirea [din această lume] (col. 1419-1420), 
Rugător (col. 1419-1421), Către Hristos (col. 1421-1422), 
Plângere către Hristos (col. 1421-1423), Altă plângere 
(1423-1424), Rugăciune către Hristos (col. 1423-1425), 
Despre sufletul său (col. 1425-1426), Despre sufletul său 
(col. 1425-1427), Despre sine (col. 1427-1428), Despre 
mânia lui (col. 1427-1428), Despre același [lucru] (col. 
1427-1428), Despre luptele [cu] demonii (col. 1427-1430), 
Plângere (col. 1429-1431), Mustrare [pentru] întoarcerea 
către Dumnezeu (col. 1431-1432), Mustrare de sine (col. 
1431-1433), Despre dorul de Dumnezeu (col. 1433-1435), 
Despre sufletul său în stihuri imiamve/ anacreontice 
(col. 1435-1442), Întru boală (col. 1441-1446), Despre 
sine și familia sa adormită (col. 1445-1446), Întru 
mormântul lor, al tuturor (col. 1445-1446), Epitaf și pe 
scurt despre viața lui (col. 1447-1448), Altul despre sine 
(col. 1447-1448), Altul [despre sine] (col. 1449-1450), 
Altul [despre sine] (col. 1449-1450), Altul [despre sine] 
(col. 1449-1450), Altul [despre sine] (col. 1449-1450), 
Altul [despre sine] (col. 1449-1451), Altul [despre sine] 
(col. 1451-1452).  

 

 
 
A doua secțiune a cărții a doua de poeme este 

intitulată Despre alții și cuprinde următoarele poeme: 
Îndemn către elini, despre Monahi (col. 1451-1477), 
Despre Iulianos (col. 1477-1480), Către Vitalianos 
despre fii (col. 1479-1505), De la Nicobulos către tatăl 
(col. 1505-1521), Nicobulos către fiul (col. 1521-1542), 
Pareneză pentru Olimpiada (col. 1541-1550), Către 

257



Nemesios (col. 1551-1577), Către Seleucos (col. 1577-
1600).  

PG 38 e ultimul volum alocat Sfântului Grigorios 
Teologul. Și el conține epitafurile, epigramele și piesa 
de teatru Patimile lui Hristos.  

Secțiunea epitafurilor e cuprinsă în PG 38, col. 11- 
82 și are următorul conținut: Al lui Navcratios, fratele 
Marelui Vasilios (col. 11-12), Altul (col. 11-12), Altul (col. 
11-12), Al lui Tespesios, gramaticianul (col. 11-13), Al lui 
Proeresios, sofistul (col. 13-14), Al lui Chesarios (col. 13-
14), Altul (col. 13-15), Altul (col. 15-16), Altul (col. 15-16), 
Altul (col. 15-16), Altul (col. 15-16), Altul (col. 17-18), 
Altul (col. 17-18), Altul (col. 17-18), Altul (col. 17-18), 
Altul (col. 17-19), Altul (col. 19-20), Altul (col. 19-20), 
Altul (col. 19-20), Altul (col. 19-21), Altul (col. 21-22), Al 
lui Grigorios (col. 21-22), Altul (col. 21-22), Altul (col. 21-
22), Al lui Livian (col. 23-24), Altul (col. 23-24), Altul 
(col. 23-24), Al lui Evfimios (col. 23-25), Altul (col. 25-
26), Altul (col. 25-26), Altul (col. 25-26), Altul (col. 25-
26), Altul (col. 27-28), Altul (col. 27-28), Altul (col. 27-
28), Altul (col. 27-29), Al lui Elladios (col. 29-30), Altul 
(col. 29-30), Altul (col. 29-30), Al lui Martinianos (col. 
29-31), Altul (col. 31-32), Altul (col. 31-32), Altul (col. 31-
33), Altul (col. 33-34), Altul (col. 33-34), Altul (col. 33-
34), Altul (col. 33-34), Altul (col. 35-36), Altul (col. 35-
36), Altul (col. 35-36), Altul (col. 35-36), Altul (col. 35-
36), Altul (col. 37-38), Al Emmeliei [VEmmeli,an], mama 
lui Vasilios cel Mare (col. 37-38), Al tatălui [său] (col. 
37-39), Altul (col. 39-40), Altul (col. 39-40), Altul (col. 
39-40), Altul (col. 41-42), Altul (col. 41-42), Altul (col. 
41-42), Altul (col. 41-42), Altul (col. 41-42), Altul (col. 
43-44), Altul (col. 43-44), Al mamei [sale], luat din fața 
altarului (col. 43-44), Altul (col. 45-46), Altul (col. 45-
46), Altul (col. 45-47), Altul (col. 47-48), Altul (col. 47-
48), Altul (col. 47-49), Altul (col. 49-50), Altul (col. 49-

258



50), Altul (col. 49-50), Altul (col. 49-51), Altul (col. 51-
52), Altul (col. 51-52), Altul (col. 51-52), Altul (col. 51-
52), Altul (col. 53-54), Altul (col. 53-54), Altul (col. 53-
54), Altul (col. 53-54), Altul (col. 53-54), Altul (col. 55-
56), Altul (col. 55-56), Altul (col. 55-56), Altul (col. 55-
56), Altul (col. 55-57), Altul (col. 57-58), Altul (col. 57-
58), Altul (col. 57-58), Altul (col. 57-58), Altul (col. 59-
60), Altul (col. 59-60), Altul (col. 59-60), Altul (col. 59-
60), Altul (col. 59-60), Altul (col. 59-62), Prosopopeea 
părinților morți (col. 61-63), Alta (col. 63-64), Al lui 
Amfilohios (col. 63-64), Altul (col. 63-65), Altul al lui 
Amfilohios (col. 65-66), Altul (col. 65-66), Altul (col. 
65-66), Altul (col. 67-68), Altul (col. 67-68), Al lui 
Vassos (col. 67-68), Altul (col. 67-68), Al lui Nicomidis 
(col. 67-68), Altul (col. 69-70), Altul (col. 69-70), Al lui 
Carterios (69-70), Altul (col. 71-72), Altul (col. 71-72), 
Altul (col. 71-72), Epitaf la înmormântarea Marelui 
Vasilios (col. 71-75), Al Macrinei, sora Sfântului Vasilios 
[cel Mare] (col. 75-76), Al lui Evsevios și al Vasilissei 
(col. 75-76), al lui Gheorghios (col. 75-76), Al Teoseviei, 
sora lui Vasilios cel Mare (col. 77-78), Al lui Filtatios 
(col. 77-78), Al lui Grigorios (col. 77-78), Al lui Maxen- 
tios (col. 77-78), Altul (col. 77-78), Al lui Evpraxios (col. 
79-80), Al lui Pavlos (col. 79-82).   

Epigramele sale sunt cuprinse în PG 38, col. 81-130 
și sunt următoarele: Despre clădirile uriașe (col. 81-82), 
Lui Sigantios pustnicul (col. 83-84), Lui Evpraxios (col. 
83-84), Lui Filagrios și despre răbdare (col. 83-84), Alta 
(col. 83-85), Alta (col. 85-86), Defăimătorului (col. 85-
86), Alta (col. 85-86), Alta (col. 85-86), Celor iubiți (col. 
85-87), Alta (col. 87-88), Alta (col. 87-88), Alta (col. 87-
88), Alta (col. 87-89), Despre cei cointroduși (col. 89-
90), Alta (col. 89-91), Despre fecioară (col. 91-92), Alta 
(col. 91-92), Despre monahi (col. 91-93), Alta (col. 93-
94), Că nu pot cei căzuți să îi acuze pe cei curați (col. 
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93-94), Alta (col. 93-95), Alta (col. 95-96),  Despre 
nuntă (col. 95-96), Că și a glumi înseamnă modestie 
(col. 95-96), Despre desfătările [duhovnicești] din 
Martirii977 (col. 97-98), Alta (col. 97-98), Alta (col. 97-
98), Alta (col. 97-99), Biserica, unde a rămas, a fost 
transformată de către el, căci ea era [mai înainte] un 
templu al idolilor (col. 99-100), Despre mormintele 
săpate (col. 99-100),  Alta (col. 99-101), Alta (col. 101-
102), Alta (col. 101-102), Alta (col. 101-102), Alta (col. 101-
102), Alta (col. 103-104), Alta (col. 103-104), Alta (col. 
103-104), Alta (col. 103-104), Alta (col. 103-104), Alta 
(col. 103-105), Alta (col. 105-106), Alta (col. 105-106), 
Alta (col. 105-106), Alta (col. 105-106), Alta (col. 107-
108), Alta (col. 107-109), Alta (col. 109-110), Alta (col. 
109-110), Alta (col. 109-110), Alta (col. 109-111), Alta (col. 
111-112), Alta (col. 111-112), Alta (col. 111-112), Alta (col. 111-
112), Alta (col. 111-112), Alta (col. 113-114), Alta (col. 113-
114), Alta (col. 113-114), Alta (col. 113-114), Alta (col. 113-
115), Alta (col. 115-116), Alta (col. 115-116), Alta (col. 115-
116), Alta (col. 115-116), Alta (col. 115-116), Alta (col. 117-
118), Alta (col. 117-118), Alta (col. 117-118), Alta (col. 117-
118), Alta (col. 117-119), Alta (col. 119-120), Alta (col. 119-
120), Alta (col. 119-120), Alta (col. 119-120), Alta (col. 119-
120), Alta (col. 121-122), Alta (col. 121-122), Alta (col. 121-
122), Alta (col. 121-122), Alta (col. 123-124), Alta (col. 123-
124), Alta (col. 123-124), Alta (col. 123-124), Alta (col. 
123-124), Alta (col. 123-124), Alta (col. 125-126), Alta (col. 
125-126), Alta (col. 125-126), Alta (col. 125-127), Alta (col. 
127-128), Alta (127-130), Alta (col. 129-130).  

 
Tragedia Patimile lui Hristos e tipărită în PG 38, 

col. 133-338. Ea are 2.601 versuri și personajele ei sunt 
Hristos, Născătoarea de Dumnezeu, Iosif, Teologul, 
Magdalini, Nicodimos, Îngerul, Pilatos, sinagoga arhie- 
                                           

977 Din Bisericile închinate Sfinților Mucenici.  
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reilor, corul fecioarelor, semicorul, tânărul și straja [de 
la mormânt].  

 

 
 
Aici se încheie scrierile Sfântului Grigori0s 

Teologul din PG 38. În continuare, în PG 38, sunt 
comentarii la opera Sfântului Grigorios, despre care am 
mai vorbit, dar pe care le enumăr din nou. Primul 
comentariu îi aparține lui Cosmas Ierusalimiteanul și e 
cuprins în PG 38, col. 341-680.  

Al doilea comentariu îi aparține lui Nicetas David 
și este editat în PG 38, col. 681-842. Iar al treilea este 
un comentariu anonim (?), fiind cuprins în PG 38, col. 
841-846.  

Ultima parte din PG 38 conține o scriere a 
Sfântului Chesarios, fratele Sfântului Grigorie Teolo- 
gul, intitulată Patru dialoguri [DIALOGOI TESSA- 
RES]. Este editată în PG 38, col. 851-1190. 

În concluzie, opera Sfântului Grigorios Teologul 
este editată în 4 volume în PG, în vol. 35-38.  

 
Și acum mă întorc la Vita Sancti Gregorii Theologi, 

Episcopi Constantinopolitani, ex ipsius potissimum 
scriptis adornata [Viața Sfântului Grigorios Teologul, 
Episcopul Constantinopolului, adunată mai ales din 
propriile sale scrieri], care a fost editată în PG 35, col. 
147-242. Din care aflăm că el este al doilea Sfânt al 
Bisericii numit Teologul, primul fiind Sfântul Ioannis 
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Evanghelistul978. El s-a născut la Arianzos, în regiunea 
Tiberina979. Tatăl Sfântului Grigorios se botează în 
325980, iar în 329 e hirotonit Episcop981.  

În cap. 25 ni se confirmă vedenia din timpul 
visului, în care Sfântul Grigorios Teologul le-a văzut pe 
cele două Sfinte Fecioare982. În Chesaria Cappadociei el 
se împrietenește cu Sfântul Vasilios cel Mare983.  

În cap. 35-36 se vorbește despre furtuna pe mare 
și despre făgăduința Sfântului Grigorios984. În Atena a 
ajuns în anul 350985. După ce a fost hirotonit Preot de 
tatăl său cu forța, în 25 decembrie 361, el a fugit în 
Pontos986. În 372, tot cu forța, este hirotonit Episcop. E 
hirotonit Episcop înainte de Paști, care în anul 372 a 
fost prăznuit pe 8 aprilie987.  

Sfântul Grigorios rămâne în Nazianzos988. În cap. 
118 se vorbește despre adormirea părinților lui petre- 
cută în anul 374989. Sfântul Vasilios adoarme în 379990.  

Când Sfântul Grigorios a venit în 379 în Constan- 
tinopol, capitala imperiului nu era bântuită numai de 
plaga ereziei ariene, ci și de eretici novațieni, mace- 

                                           
978 PG 35, col. 147.  
979 Ibidem.  
980 PG 35, col. 151.  
981 PG 35, col. 152.  
982 PG 35, col. 162.  
983 PG 35, col. 163.  
984 PG 35, col. 166-167.  
985 PG 35, col. 167. Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Basil_of_Caesarea, 

Sfântul Vasilios cel Mare a locuit în Atena cu Sfântul Grigo- 
rios aproape 6 ani de zile, în perioada 349-356.    

986 PG 35, col. 180.  
987 PG 35, col. 197.  
988 PG 35, col. 203.  
989 PG 35, col. 208-209.  
990 PG 35, col. 210.  
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donieni, fotinieni, marcellieni, sabellieni, evnomieni și 
apollinariști991.  

Biserica Anastasia a fost zidită în 398 și construită 
din marmură992.  

Și Sfântul Grigorios adoarme în anul 389993. Iar 
după ce Sfintele sale Moaște au fost mutate la Constan- 
tinopol în timpul lui Constantin Porfirogenetul, ele au 
fost mutate apoi la Roma și așezate în Basilica Sfânta 
Maria, în Campo Marzio994, din Roma995. O a treia 
mutare a Sfintelor lui Moaște a făcut-o Papa Grigorie 
al XIII-lea, în 9 iunie 1578, aducându-le în Basilica 
Sfântul Petru din Roma996.  

A 4-a mutare a Sfintelor lui Moaște s-a făcut în 
2004. Pe 27 noiembrie 2004, Sfintele sale Moaște, 
alături de ale Sfântului Ioannis Gură de Aur, au fost 
returnate la Istanbul de către Papa Ioan Paul al II-lea, 
la Vatican rămânând o mică parte din trupurile celor 
doi mari Sfinți Patriarhi ai Bisericii.  

Iar acum, Sfintele Moaște ale Sfântului Grigorios 
Teologul se află în Catedrala patriarhală Sfântul 
Gheorghios din Fanar, alături de ale Sfântului Ioannis 
Gură de Aur997. În imaginea infra sunt Sfintele Moaște 
în modul în care au fost primite de la Vatican:  

 

                                           
991 PG 35, col. 213.  
992 PG 35, col. 214.  
993 PG 35, col. 237.  
994 PG 35, col. 238.  
995 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maddalena.  
996 PG 35, col. 239.  
997 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_of_Nazianzus.   
Imaginea e preluată de aici:  
http://4.bp.blogspot.com/_qpE5hNwi618/TN61wYdiRTI

/AAAAAAAALLM/MZULQitYwlw/s1600/relics.jpg.  
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Iar aici vedem cum sunt păstrate acum Sfintele lor 

Moaște în această catedrală998:  
 

 

                                           
998 Cf.  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c

/Patriarchal_Church_of_St._George_-
_larnax%2C_Instanbul.JPG.  

264

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Patriarchal_Church_of_St._George_-_larnax%2C_Instanbul.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Patriarchal_Church_of_St._George_-_larnax%2C_Instanbul.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Patriarchal_Church_of_St._George_-_larnax%2C_Instanbul.JPG


Potrivit sursei video de aici999, imaginile urmă- 
toare ne prezintă plecarea Sfintelor lor Moaște de la 
Vatican și aducerea lor la Istanbul:  

 
 

 
 
 
 

 
 

                                           
999 A se vedea:  
https://www.youtube.com/watch?v=dfXskSyAJc8.  
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Nu știu însă care sunt ale Sfântului Grigorios și 

care sunt ale Sfântului Ioannis Gură de Aur. Însă cutiile 
în care sunt ținute Sfintele lor Moaște sunt „de cristal 
și alabastru”1000 și cel care le-a primit a fost Patriarhul 
Bartolomeos [Barqolomai/oj] I al Constantinopolului1001, 

                                           
1000 Cf.  
http://legacy.utsandiego.com/uniontrib/20041128/news

_1n28pope.html.  
1001 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_I_of_Const

antinople.  
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Sfintele Moaște întorcându-se acasă după 800 de ani 
de exil1002.    

Patriarhul ecumenic Bartolomeos a cerut Sfintele 
lor Moaște în iunie 2004. Iar plecarea Sfintelor Moaște 
de la Vatican s-a făcut într-o zi de sâmbătă, pe 27 
noiembrie 2004. Ele au ajuns la Istanbul în aceeași 
zi1003.  

 
Prima Predică a Sfântului Grigorios Teologul se 

numește La Sfântul Paști și despre zăbovire [Eivj to. 
Ἅgion Pa,sca kai. eivj th.n braduth/ta]1004 și se află editată 
în PG 35, col. 395-4021005. A fost rostită în ziua de Paști, 
pe 31 martie 3621006.  

Și începutul acestei sfinte predici a fost trans- 
format în cântare liturgică de Sfântul Ioannis Damas- 
chinos1007: „Ziua Învierii...și să ne luminăm cu prăznui- 
rea, și unii pe alții să ne îmbrățișăm! Să zicem «fraților» 
și celor ce ne urăsc pe noi (cf. Is 66, 6), nu numai celor 
ce cu dragoste au făcut sau au suferit ceva pentru noi! 
Să iertăm toate pentru Înviere!”1008.  

Predica se numește „și despre zăbovire”, pentru 
că Sfântul Grigorie se referă la întârzierea cu care a 

                                           
1002 Cf.  
http://legacy.utsandiego.com/uniontrib/20041128/news

_1n28pope.html. 
1003 Cf.  
http://www.nbcnews.com/id/6588646/ns/world_news/

t/vatican-returns-relics-saints-istanbul/#.VeK7hH3ibX4.  
1004 PG 35, col. 396.  
1005 În română: [Dr.] Adrian Marinescu, Cuvântarea I: 

Despre Sfintele Paști și despre zăbovire, în rev. Studii Teologice, 
nr. 2, 2012, p. 220-224. Voi cita traducerea sa sub forma: ed. 
Marinescu.    

1006 Idem, p. 218.  
1007 Idem, p. 220, n. 2.  
1008 PG 35, col. 396/ ed. Marinescu, p. 220.  
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început să slujească ca Preot, după fuga sa în Pontos, 
la Sfântul Vasilios cel Mare.  

Și aici Sfântul Grigorios spune că zăbovirea/ 
întârzierea lui de a sluji ca Preot, deși fusese hirotonit 
pe 25 decembrie 361, „este mai bună și mai cinstită la 
Dumnezeu decât repezeala altora”1009 de a lucra cele 
sfinte.  

Pentru că atunci, ca și azi, mulți se grăbeau să se 
hirotonească, crezându-se vrednici de hirotonie, dar 
nu arătau nicio viață sfântă și nicio lucrare specială în 
slujirea lor. Se grăbeau să se hirotonească, dar fără să 
slujească potrivit sfințeniei acestui mare dar dumne- 
zeiesc. 

Sfântul Grigorios numește hirotonia ungere 
tainică cu har1010. Iar după această ungere dumne- 
zeiască, el s-a retras pentru ca să se cerceteze pe sine1011. 
S-a întors și predică în ziua de Paști. Iar Învierea 
Domnului, pentru noi, înseamnă eliberarea din Egiptul 
Iadului1012. Dar dacă acum am fost eliberați prin sfântul 
Său sânge, atunci trebuie să ne facem ca El1013. Ce 
înseamnă să ne facem „ca El”? Și Sfântul Grigorios ne 
răspunde: „să ne facem dumnezei prin El [genw,meqa qeoi. 
di ̕Auto.n]”1014. Pentru că numai îndumnezeirea noastră 
prin har ne face ca Domnul și nu urmarea Lui exte- 
rioară. Îndumnezeirea este interioară și ne transfigu- 
rează întreaga noastră persoană.  

Scopul întrupării Fiului lui Dumnezeu a fost acela 
de a ne îmbogăți pe noi și de a ne elibera1015. De a ne 

                                           
1009 Ibidem/ Ibidem.  
1010 Ibidem/ Ibidem.  
1011 Ibidem/ Ibidem.  
1012 PG 35, col. 397/ Idem, p. 221.  
1013 Ibidem/ Idem, p. 222.  
1014 PG 35, col. 397.  
1015 PG 35, col. 397-400/ ed. Marinescu, p. 222.  
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îmbogăți cu har și de a ne elibera de patimi. El S-a 
smerit pe Sine pentru ca noi să ne înălțăm din căderea 
noastră. El a fost ispitit pentru ca noi să biruim, prin 
harul Lui, ispitele. El S-a lăsat batjocorit pentru ca prin 
rănile Lui să ne dea slava Lui cea veșnică. El a murit 
pentru ca să ne mântuie pe noi. El S-a înălțat cu trupul 
de-a dreapta Tatălui pentru ca să ne tragă și pe noi la 
El1016.   

De aceea, pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, 
Hristos este Păstorul nostru1017. Iar Sfântul Duh scrie în 
adâncul ființei noastre cele duhovnicești1018. În prima 
sa predică, Sfântul Grigorios îl numește pe tatăl său un 
alt Avraam1019, care îl aduce pe fiul său jertfă lui Dum- 
nezeu, pe cel care s-a născut după făgăduință1020. Iar 
dreapta credință este aceea care Îl cinstește pe Tatăl și 
pe Fiul și pe Sfântul Duh, Care au o singură dumne- 
zeire și putere1021.  

În a doua sa Predică, Sfântul Grigorios se apără 
pentru fuga sa în Pontos. Apologia sa e cuprinsă în PG 
35, col. 407-5141022.  

Apărare care începuse deja în prima sa predică 
preoțească. Însă aici ea este una extinsă. Și Sfântul 
Grigorios își începe a doua sa predică prin a-și mărtu- 
risi înfrângerea1023. Căci acum el vrea să se învinuiască 

                                           
1016 PG 35, col. 400/ Ibidem.  
1017 Ibidem/ Idem, p. 223.  
1018 Ibidem/ Ibidem.  
1019 Ibidem/ Ibidem.  
1020 Ibidem/ Idem, p. 224.  
1021 PG 35, col. 401/ Ibidem.  
1022 În română găsim traducerea acestei predici în: Sfântul 

Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie din Nazianz, Sfântul Efrem 
Sirul, Despre Preoție, trad., introd. și note de Pr. Dumitru 
Fecioru, Ed. Sofia & Biserica Ortodoxă, București, 2004, p. 209-
295. Voi cita această ediție sub forma: ed. Fecioru.  

1023 PG 35, col. 408/ ed. Fecioru, p. 210.  
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pe sine, dar și să se apere1024. Vorbește despre nesu- 
punerea sa1025, care s-a datorat marii sale conștiințe față 
de Dumnezeiasca Preoție. Și le spune că el nu și-a dorit 
o treaptă preoțească și mai mare1026, adică episcopatul, 
și pentru aceea a plecat în Pont, ci a fugit pentru că l-a 
înspăimântat harul Preoției1027.  

Însă a plecat și pentru că i-a făgăduit lui Dum- 
nezeu să trăiască pustnicește1028. Iar aici, în II, 6, el 
vorbește pentru prima oară despre tiranizarea lui de 
către tatăl său, adică despre hirotonirea lui cu forța: 
„nu am vrut [să fiu] tiranizat [ouvk h;negka turannou,menoj] 
și întru mijlocul zgomotelor să fiu împins”1029.   

Dar, pe lângă înspăimântarea în fața slujirii preo- 
țești și a dorului său pentru viața isihastă1030, Sfântul 
Grigorios a trăit și rușinea față de confrații săi întru 
Preoție1031:  

„Mi-a fost rușine să fiu alături de ceilalți preoți, 
care, cu nimic mai buni decât gloata – mare lucru [este] 
dacă nu [sunt] chiar cu mult mai răi –, intră în locurile 
cele preasfinte cu mâini nespălate...și cu suflete 
necurate; care, înainte de a fi vrednici, se apropie de 
cele sfinte, se apucă de altar, se înghesuie și se împing 
în jurul Sfintei Mese, ca și cum ar socoti că preoția nu-
i chip de virtute, ci mijloc de trai, nu-i slujire plină de 
răspundere, ci domnie fără îndatoriri.  

Și sunt aceștia la număr aproape mai mulți decât 
cei pe care-i păstoresc.  

                                           
1024 Ibidem/ Idem, p. 211.  
1025 PG 35, col. 409/ Idem, p. 212.  
1026 PG 35, col. 412-413/ Idem, p. 214.  
1027 PG 35, col. 413/ Idem, p. 215.  
1028 Ibidem/ Ibidem.  
1029 PG 35, col. 413.  
1030 PG. 35, col. 413-416/ ed. Fecioru, p. 215-216.  
1031 PG 35, col. 416/ Idem, p. 216.  
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Slabi în credință, ticăloși, cu toată strălucirea lor! 
Încât, după părerea mea, cu trecerea timpului și cu 
creșterea răului, n-au să mai aibă pe cine păstori, căci 
toți au să fie învățători în loc de ucenici ai lui Dum- 
nezeu”1032.  

Iar decadența aceasta în rândul ierarhiei Bisericii, 
faptul că mulți dintre Slujitorii Bisericii nu sunt du- 
hovnicești, ci trupești până în măduva oaselor, e o rană 
vie și azi. De aceea, adesea, ni se spune în batjocură: 
„peștele de la cap se împute”. Și, în mare parte, au 
dreptate. Pentru că credincioșii se uită la Preoții 
Bisericii și ne judecă aspru. Ultimul motiv al fugii sale, 
pe care Sfântul Grigorios îl mărturisește, e acela că a 
simțit greutatea păstoririi duhovnicești1033.  

Păcatele Preotului sunt imitate de păstoriții 
săi1034. De aceea, trebuie să ne ferim a fi „pictori răi ai 
virtuții [avreth/j kakoi. zwgra,foi]”1035. Căci preotul tre- 
buie să își măsoare faptele sale cu poruncile lui 
Dumnezeu și nu cu ale oamenilor1036. Iar el îi atrage pe 
credincioși pe calea virtuții prin covârșitoarele lui 
virtuți1037. Prin virtuțile lui evidente și prin care te de- 
termină să îl urmezi.  

Pentru Sfântul Grigorios, Preoția Bisericii este 
„arta artelor și știința științelor [te,cnh tecnw/n kai. 
evpisth,mh evpisthmw/n]”1038. Căci medicina se ocupă cu 
trupul, pe când Preoția se ocupă cu sufletul omului1039. 
Iar noi nu trebuie să ne tăinuim păcatele1040, ci de ele 
                                           

1032 Ed.[iția] Fecioru, p. 216-217.  
1033 PG 35, col. 420/ ed. Fecioru, p. 218.  
1034 Ibidem/ Idem, p. 219.  
1035 PG 35, col. 421/ Idem, p. 220.  
1036 PG 35, col. 424/ Idem, p. 221.   
1037 Ibidem/ Idem, p. 222.  
1038 PG 35, col. 425/ Ibidem.  
1039 Ibidem/ Idem, p. 222-223.  
1040 PG 35, col. 429/ Idem, p. 225.  
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trebuie să ne curățim. Și tocmai de aceea membrii 
ierarhiei Bisericii trebuie să fie oameni duhovnicești: 
pentru ca să îi ajute pe cei credincioși să se vindece de 
patimi. Dacă ei nu sunt duhovnicești, atunci neagă în 
ființa lor tocmai rostul Preoției în lume, acela de a-i 
curăți, lumina și sfinți pe oameni.  

În cap. al 33-lea al Predicii de față, Părintele 
Dumitru Fecioru a făcut un comentariu neapărat 
atunci când a tradus. Și anume, el ne atenționează 
asupra faptului că Sfântul Grigorios folosește verbul s-
a amestecat [anekra,qh] în teologia unirii ipostatice cu 
sensul dogmei de la Calcedon, adică cu sensul de s-a 
unit, deși Sinodul al IV-lea Ecumenic a osândit terme- 
nul s-a amestecat ca fiind monofizit1041. Fapt pentru 
care, atunci când traduce, el scrie în loc de s-a 
amestecat „s-a unit”: „S-a unit Dumnezeu cu trupul, 
prin mijlocirea sufletului”1042, pentru ca să nu mai 
nască o discuție sterilă asupra termenului.  

Sfântul Grigorios rămâne pentru puțin la discuția 
teologică și ne spune că întreaga iconomie a lui Hristos 
a avut drept scop vindecarea slăbiciunii noastre1043.   

După care, în slujirea preoțească, Dumnezeiescul 
Grigorios ne spune că trebuie să mergem pe calea 
împărătească [o`dw/| basilikh/|]1044, ferindu-ne de extre- 
me.  

Totodată el accentuează amănuntul că predicarea 
nu e pentru oricine1045. Pentru că cel ce predică trebuie 
să știe toată învățătura de credință a Bisericii1046. 
Sfântul Grigorios ajunge din nou să vorbească despre 

                                           
1041 Ed. Fecioru, p. 228, n. 7.  
1042 PG 35, col. 432-433/ ed. Fecioru, p. 228.  
1043 PG 35, col. 436/ Idem, p. 230.  
1044 PG 35, col. 441/ Idem, p. 235.  
1045 PG 35, col. 444/ Idem, p. 236.  
1046 Ibidem/ Idem, p. 236-237.  
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dogma triadologică1047 și să spună că persoanele 
dumnezeiești nu se confundă și nici nu se amestecă 
între ele1048. Iar Tatăl are vrednicia de principiu [th/j 
avrch/j avxi,wma], de Tată [th/j Patri.] și de născător 
[gennh,tori]1049.   

Fiul este Cuvântul Tatălui, iar Duhul Sfânt este 
purces din Tatăl și nedespărțit de El și de Fiul1050. 
Pentru că noi trebuie să mărturisim, în același timp, 
unitatea lui Dumnezeu, cât și cele trei persoane 
dumnezeiești, fiecare cu însușirea ei proprie1051.  

Pentru Sfântul Grigorios, predica triadologică ar 
trebuie să dureze mai mult decât viața sa și pentru ca 
să o gândești ai nevoie de Duhul Sfânt. Adică de 
luminare dumnezeiască1052. Căci teologul trebuie să fie 
curat pentru ca să se atingă de Cel curat1053. Dar și 
credincioșii, care ascultă predica lui triadologică tre- 
buie să fie curați, pentru ca să o poată înțelege1054.  

În cap. al 40-lea al predicii sale, Sfântul Grigorios 
vorbește despre încăpățânarea celor care au evlavie, 
dar nu și cunoaștere. Ei nu vor primi ceea ce îi 
depășește teologic1055.  

Pe când, în cap. al 42-lea, el vorbește despre cei 
care se îndoiesc de învățăturile Bisericii, după ce 
audiază mai mulți predicatori ortodocși1056, în loc să 
sintetizeze, să verifice și să își asume cele auzite. 
Sfântul Grigorios aseamănă Preoția cu îmblânzirea 

                                           
1047 PG 35, col. 445/ Idem, p. 238-239.  
1048 Ibidem/ Ibidem.  
1049 Ibidem/ Idem, p. 239.  
1050 Ibidem/ Ibidem.  
1051 Ibidem/ Ibidem.  
1052 PG 35, col. 448/ Ibidem.  
1053 Ibidem/ Ibidem.  
1054 Ibidem/ Idem, p. 240.  
1055 PG 35, col. 448-449/ Idem, p. 240-241.  
1056 PG 35, col. 449/ Idem, p. 242.  
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unei fiare cu multe capete1057. Iar Preotul trebuie să îi 
hrănească pe credincioși cu o învățătură pe măsura 
lor1058. Însă, în același timp, Sfântul Grigorios nu își 
dorea să vorbească „pe placul” credincioșilor1059, să îi 
lingușească, ci el voia ca să le propovăduiască adevărul 
dumnezeiesc integral.  

În ceea ce privește citirea Sfintei Scripturi, el ne 
spune că ea trebuie să se facă prin trecerea de la litera 
la duhul ei1060. Și el laudă obiceiul evreilor de a nu lăsa, 
la orice vârstă, pe cineva să citească orice carte a 
Scripturii, ci îl pune să citească cărțile pe care el le 
poate înțelege1061. 

Însă când vorbește despre situația celor credin- 
cioși din vremea lui, Sfântul Grigorios Teologul ne 
prezintă o situație dramatică, asemănătoare celei de 
azi: „la noi atât de mult s-au amestecat lucrurile și stăm 
atât de prost [în acest domeniu al citirii Scripturii], că, 
dacă am învățat două sau trei cuvinte de-ale credinței, 
iar pe acestea din auzite, nu din citite, sau dacă cunoaș- 
tem puțin Psaltirea lui David...îndată ne credem înțe- 
lepți, ne credem dascăli, ne credem sublimi în lucrurile 
dumnezeiești”1062.  

Lipsa citirii și a studiului teologic aprofundat pare 
a fi o boală de veacuri a creștinilor ortodocși. Pentru că 
ne place să ne credem „ortodocși”, dar fără a ști cre- 
dința noastră și fără a ne sfinți viața potrivit credinței 
ortodoxe.  

Sfântul Grigorios îl deplânge pe neînvățatul care 
se consideră erudit: „Boala asta, de a te crede învățat 

                                           
1057 PG 35, col. 452/ Idem, p. 243.  
1058 PG 35, col. 453/ Idem, p. 244.  
1059 Ibidem/ Idem, p. 245.  
1060 PG 35, col. 457/ Idem, p. 247.  
1061 PG 35, col. 456/ Idem, p. 246.  
1062 Ed. Fecioru, p. 247-248.  
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când nu ești, este vrednică de lacrimi și de suspine mai 
mult decât orice altă boală. Adeseori am deplâns boala 
asta, pentru că știu bine că pretenția aceasta îți pierde 
și bruma de învățătură ce-o mai ai, iar umbletul umbla- 
rea după slava deșartă este pentru om [o] mare piedică 
în calea virtuții”1063. Pentru că un astfel de om caută să 
fie lăudat de alții, dar nu să cunoască dreapta credință 
și să se nevoiască în mod smerit pentru a se curăți de 
păcate. Și pentru ca să ne dea un exemplu de viață 
preoțească, Sfântul Grigorios începe să vorbească în 
cap. al 52-lea al predicii sale despre Sfântul Apostol 
Pavlos1064. A cărui viață ne arată că avem nevoie de 
multă cunoaștere și de multă osteneală în propovă- 
duirea noastră1065.  

Și vorbind despre modul divers și profund în care 
a vorbit și s-a manifestat Sfântul Pavlos, Sfântul 
Grigorios conchide că regula de bază a slujirii pastorale 
e aceea de a căuta mai întâi de toate folosul duhov- 
nicesc al păstoriților tăi1066. De aceea, privind astfel 
lucrurile, Preoția este grea pentru cei care au inima 
simțitoare și înțelegătoare1067.  

Și Sfântul Grigorios își mărturisește frica și 
cutremurul pe care le-au băgat în inima lui Sfinții 
Profeți, care mărturisesc ce va face Domnul cu falșii 
slujitori ai Lui1068. Însă și Noul Testament cere foarte 
mult de la Preoții lui Dumnezeu1069.  

De aceea, Sfântul Grigorios ne spune acestea 
despre sine în cap. al 71-lea al predicii sale: „Cu aceste 

                                           
1063 Idem, p. 250.  
1064 PG 35, col. 461/ ed. Fecioru, p. 251.  
1065 Ibidem/ Ibidem.  
1066 PG 35, col. 464/ Idem, p. 253.  
1067 PG 35, col. 468/ Idem, p. 255.  
1068 PG 35, col. 468-477/ Idem, p. 256-264.  
1069 PG 35, col. 477-480/ Idem, p. 264-265.  
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gânduri [de frică și cutremur] trăiesc ziua și noaptea. 
Acestea-mi topesc măduva, acestea-mi macină trupul 
și nu mă lasă să fiu îndrăzneț și să privesc în sus.  

Acestea-mi smeresc sufletul, îmi îngenunchează 
mintea, îmi pun lanț limbii și mă fac să nu mă gândesc 
la preoție, nici să îndrept și să ocârmuiesc pe alții, lucru 
mare și covârșitor [pentru mine], ci [îmi doresc] să pot 
scăpa de urgia cea viitoare și să pot să-mi scutur puțin 
rugina păcatului [din mine].  

Trebuie să fiu eu mai întâi curat și apoi să curăț 
curățesc pe alții. Să fiu eu înțelept, ca să [îi] înțelepțesc 
pe alții. Să fiu eu lumină, ca să [îi] luminez pe alții. Să 
fiu eu sfânt, ca să [îi] sfințesc pe alții. Ca să conduc cu 
mâna, ca să sfătuiesc cu pricepere”1070.  

Însă, deși Sfântul Grigorios își cunoștea slăbiciu- 
nile sale, le mărturisește credincioșilor săi că el a fost 
dăruit pentru Preoție încă din pântecele maicii sale. 
Pentru că ea l-a făgăduit lui Dumnezeu mai înainte ca 
el să se nască1071. „Am fost făcut dar lui Dumnezeu prin 
făgăduința mamei mele, și am întărit acest dar mai 
târziu, în vremea primejdiilor prin care am trecut. 
Dorul de a fi preot a crescut odată cu mine, iar cugetul 
alerga și el cu mine. Am dat toate, aducându-le Celui 
ce m-a sortit m-a ales și m-a mântuit [laco,nti kai. 
sw,santi]1072: avere, slavă, sănătate, talentul oratoric 
chiar.  

Acestea mi-au fost de folos numai la aceea că m-
au învățat să le disprețuiesc și să [Îl] am pe Hristos, pe 
Care L-am preferat lor”1073. Sfântul Grigorios deplânge 
războiul dintre noi, dintre oamenii Bisericii1074 și îl 

                                           
1070 Ed. Fecioru, p. 265.  
1071 PG 35, col. 484/ ed. Fecioru, p. 269.  
1072 PG 35, col. 484. 
1073 Ed. Fecioru, p. 269.  
1074 PG 35, col. 492/ ed. Fecioru, p. 275.  
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numește pe Iulianos Apostatul fiara care luptă împo- 
triva Bisericii1075.  

Frica Sfântului Grigorie de Preoție era una 
evlavioasă. Se baza pe cunoașterea Scripturii1076. Dar s-
a întors acasă din dragoste pentru cei credincioși și 
pentru părinții lui cei sfinți1077. Și îl numește pe tatăl 
său, din nou, drept Avraam, și pe mama lui Sarra1078.  

Un al treilea motiv al întoarcerii sale l-a găsit în 
viața Sfântului Profet Ionas. Care, ca și el, a întârziat să 
împlinească voia lui Dumnezeu, dar mai apoi s-a supus 
ei1079.  

Și Sfântul Grigorios cere binecuvântarea tatălui 
său, rugăciunile și povățuirile sale1080 în sfârșitul celei 
de a doua predici a sa ca Preot. Iar lui Dumnezeu Îi cere 
ca să îl povățuiască și să-l păstorească cu slava Lui, 
pentru ca, la rândul său, el să-i poată păstori pe cei 
credincioși1081.  

A treia sa Predică e în PG 35, col. 517-5261082 și se 
numește Despre cei chemați și [care] nu vor să-L 
primească [Pro.j tou.j kale,santaj kai. mh. avpanth,san- 
taj]1083. Și ea a fost rostită după Paștiul din anul 3621084. 

Sfântul Grigorios își începe predica adresându-se 
celor credincioși ca unor prieteni și frați întru credință, 
dar îi mustră pentru că nu se grăbesc să asculte 

                                           
1075 PG 35, col. 491, n. 9/ Idem, p. 275, n. 15.  
1076 PG 35, col. 496-501/ Idem, p. 278-284.  
1077 PG 35, col. 501/ Idem, p. 286.  
1078 PG 35, col. 5o1-504/ Ibidem.   
1079 PG 35, col. 508/ Idem, p. 290.  
1080 PG 35, col. 513/ Idem, p. 294.  
1081 Ibidem/ Idem, p. 295.  
1082

 O traducere în engleză a predicii avem în locația:   
http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf207.iii.v.html.  
O voi numi de aici încolo: ed. Schaff.   
1083 PG 35, col. 517.  
1084 Ed. Schaff, p. 228.  
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cuvintele sale1085. Căci el le cere lor ca să îi răspundă pe 
măsura dragostei sale pentru ei1086.  

După care începe să le vorbească despre cina 
slăvită a lui Dumnezeu, la care El vrea ca noi să 
participăm1087. Și ajunge apoi la Dumnezeul treimic, 
spunându-le că Tatăl trebuie înălțat, că Fiul este egal 
cu Tatăl, iar Duhul Sfânt este slăvit împreună cu Tatăl 
și cu Fiul1088. Iar dacă avem un singur suflet și o singură 
minte cu toții, cu nimic nu rănim Treimea, nici nu 
preferăm vreo persoană dumnezeiască în defavoarea 
celorlalte două, nici nu tăiem vreuna din cele trei.  

Căci cine maximalizează o persoană dumne- 
zeiască în defavoarea celorlalte două, acela micșorează 
și insultă întreaga Treime1089. Iar Tatăl este Tatăl 
nostru, al tuturor, pentru că, în Hristos, ne-a născut pe 
noi prin Evanghelii1090. De aceea, noi trebuie să trăim 
și să umblăm în Duhul Sfânt, trăgându-ne cunoașterea 
din El1091.  

A 4-a sa Predică e împotriva împăratului Iulianos, 
care împărățea atunci. Împotriva lui Iulianos Aposta- 
tul. Prima invectivă/ insultă la adresa sa. O găsim în PG 
35, col. 531-664, fiind împărțită în 124 de capitole1092. Și 
Sfântul Grigorios se adresează tuturor neamurilor și 

                                           
1085 PG 35, col. 517/ ed. Schaff, p. 228.  
1086 PG 35, col. 520/ Ibidem.  
1087 Ibidem/ Ibidem.  
1088 PG 35, col. 521/ Idem, p. 228-229.  
1089 Ibidem/ Idem, p. 229.  
1090 PG 35, col. 524/ Ibidem.  
1091 Ibidem / Ibidem.  
1092 În engleză o găsim în: Julian the Emperor, containing 

Gregory Nazianzen’s two invectives, and Libanius’ monody, 
with Julian’s extant theosophical works, translated by C. W. 
King, M. A., Pub. George Bell and Sons, London, 1888, p. 1-85.  
O voi cita: ed. King.   
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tuturor locuitorilor pământului1093, spunând că Iulia- 
nos a făcut o greșeală cu totul nedemnă de evlavia 
familiei din care se trage, făcându-se vrăjmaș al lui 
Hristos1094. Căci el nu a fost încoronat pentru mân- 
tuire, ci pentru rău1095.  

Și Sfântul Grigorios apelează masiv la Vechiul 
Testament pentru a vorbi despre prezența lui Dum- 
nezeu în mijlocul lui Israil1096.  

În IV. 19, el folosește sintagma: „mântuitoarea Lui 
venire și întrupare”1097. Iar minunile sunt ale puterii lui 
Dumnezeu1098. Iulianos1099, spune Sfântul Grigorios, a 
fost salvat de marele Constantios după moartea tatălui 
său. A fost salvat dimpreună cu fratele său. Însă 
Iulianos nu s-a arătat mulțumitor nici față de Dum- 
nezeu și nici față de împăratul care i-a salvat viața, ci 
și-a arătat răutatea și față de Dumnezeu și față de 
împărat. Pentru că a devenit un apostat și s-a răzvrătit 
împotriva împăratului care l-a salvat pe el1100.  

Iulianos a trăit și a fost educat într-unul din caste- 
lele imperiale1101. Însă, când i-a cunoscut pe filosofii 
păgâni, Iulianos s-a făcut un avocat al păgânismului1102. 
El moștenește puterea imperială de la fratele său, dar 
nu și evlavia aceluia, dovedindu-se un rău și un dezas- 
tru pentru întreaga lume1103.   

                                           
1093 PG 35, col. 531/ ed. King, p. 1.  
1094 PG 35, col. 533/ Idem, p. 2.  
1095 Ibidem/ Ibidem.  
1096 PG 35, col. 541-548/ Idem, p. 7-11.  
1097 PG 35, col. 548.  
1098 PG 35, col. 549.  
1099 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_(emperor).  
1100 PG 35, col. 549/ ed. King, p. 12-13.  
1101 Ibidem/ Idem, p. 13.  
1102 PG 35, col. 556-557/ Idem, p. 17.  
1103 PG 35, col. 560/ Idem, p. 19.  
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Datorită luptei sale cu Biserica și pentru că a dorit 
să restaureze păgânismul în imperiu, Sfântul Grigorios 
îl numește pe împăratul Iulian neștiutor și nechibzuit, 
inuman și influențat de demoni1104.  În veșnicie, cei răi 
au parte de chinuri1105. Iar persecuțiile împotriva crești- 
nilor îi fac pe creștini și mai de cinste și îi întăresc în 
evlavie1106. Însă Iulianos, pentru ca să nu îi atace direct 
pe creștini, a acoperit cârligul răutății lui cu mo- 
meală1107, cu aparențe bune.  

Pentru că el invidia cinstea pe care creștinii o 
arătau Sfinților Mucenici1108. Dar creștinii consideră 
lucru dulce a pătimi pentru evlavie1109. Însă Iulianos a 
încercat la început să-i convingă pe creștini, după care 
i-a persecutat1110. El a înlocuit Crucea Domnului cu 
portrete imperiale și alte diverse picturi1111. De aceea, în 
IV, 67, Sfântul Grigorios îl numește pe împărat: cel mai 
prost om, un neevlavios și un neștiutor al lucrurilor 
celor mari1112.  

Viața urâtă a lui Iulianos a fost o luptă cu 
Hristos1113. El a fost un persecutor aidoma lui Irodis și 
un trădător ca Iudas. Iulianos a făcut ceea ce a făcut 
Pilatos cu Hristos și L-a urât pe Hristos aidoma 
iudeilor1114. Și Sfântul Grigorios începe să înșire 
patimile filosofilor păgâni începând cu cap. al 70-lea1115. 

                                           
1104 PG 35, col. 561/ Idem, p. 20.  
1105 PG 35, col. 573/ Idem, p. 28.  
1106 PG 35, col. 581/ Idem, p. 33.  
1107 Ibidem/ Ibidem.  
1108 Ibidem/ Ibidem.  
1109 PG 35, col. 581-582/ Idem, p. 34.  
1110 PG 35, col. 585/ Idem, p. 35.  
1111 PG 35, col. 588/ Idem, p. 37.  
1112 Ibidem/ Idem, p. 38.  
1113 PG 35, col. 589/ Ibidem.  
1114 Ibidem/ Idem, p. 38-39.  
1115 PG 35, col. 589-592/ Idem, p. 39.  
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Pentru ca să arate că păgânii nu sunt mai vrednici de 
urmat decât creștinii. Iraclios [Herculis în latină] a 
făcut fapte rele din cauza femeilor1116, Solonos [Solonis 
în latină] era lacom1117, Socratis era pederast [paide- 
rasti,aj/ puerorum amorem]1118, Platon a fost lacom în 
Sicilia1119.  

Împăratul Iulianos a fost posedat de demoni și a 
slujit lor1120. Și el îi numea pe creștini, în batjocură, 
galileeni1121. Căci, spune Sfântul Grigorios, în loc să 
tăinuiască în el răutatea demonizării sale, după cum 
dormitează focul vulcanului Etni1122, el și-a arătat toată 
răutatea la vedere1123. Bisericile au fost jefuite și profa- 
nate din ordinul lui Iulianos, preoții și credincioșii au 
fost torturați, pentru că arcașii alergau prin orașe și 
sate pentru a-i executa pe creștini1124.  Monahiile au fost 
dezbrăcate și li s-au tăiat mădularele în locuri publice. 
Unii dintre păgânii, care asistau la martirizarea Prea- 
cuvioaselor Maici, au făcut lucrul abominabil de a se 
apropia de sfintele lor trupuri sfârtecate și a le mânca 
ficații. Pe când alții, la fel de satanizați și de răi, ames- 
tecau Sfintele lor Moaște cu orz și le dădeau la porci1125.   

În cap. 88-91 ale predicii sale, Sfântul Grigorios 
vorbește despre pătimirile Sfântului Sfințit Mucenic 
Marcos al Aretuselor1126. Sfântul Marcos, în ciuda 
bătrâneții sale, a fost târât pe străzi, a fost aruncat în 

                                           
1116 Ibidem/ Ibidem.  
1117 PG 35, col. 593-594/ Idem, p. 42.  
1118 PG 35, col. 595-596/ Ibidem.  
1119 Ibidem/ Ibidem.  
1120 PG 35, col. 597/ Idem, p. 43.  
1121 PG 53, col. 599/ Ibidem.   
1122 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Etna.  
1123 PG 35, col. 613/ ed. King, p. 53.  
1124 Ibidem/ Idem, p. 53-54.  
1125 PG 35, col. 616/ Idem, p. 54-55.  
1126 PG 35, col. 616-624/ Idem, p. 55-59.  
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șanțuri, a fost tras de păr, suferind în fiecare parte a 
trupului său. El a fost torturat în cadrul ritualurilor 
închinate lui Mitros1127, care era zeul luminii pentru 
perși1128. De aceea a fost aruncat în aer, de către tineri, 
și împuns cu stiletele lor de scris. Picioarele i-au fost 
zdrobite, i-au fost tăiate urechile cu o sfoară foarte 
subțire, apoi a fost pus într-un coș, la înălțime, și a fost 
uns cu miere și sărătură pe răni, fiind astfel chinuit, în 
mod cumplit, de albine și viespi. Iar, din cauza soare- 
lui, carnea Sfântului Marcos se topea1129.  

Însă chinurile Sfântului Marcos se termină dato- 
rită intervenției iparhosului/ a prefectului provinciei, 
care, deși păgân, i-a spus împăratului Iulianos că e o 
rușine să îl mai chinuie pe acest bătrân, dacă nu îl poate 
birui1130. Iulianos Apostatul i-a întrecut în cruzime, în 
lupta lor cu Biserica, pe Dioclitianos1131, Maximianos1132 
și Maximinos1133|1134, spune Sfântul Grigorios. Pentru că 
a vrut să reconstruiască lumea păgână, cu toate insti- 
tuțiile ei1135.  

A 5-a Predică a Sfântului Grigorios e în PG 35, col. 
663-720 și e a doua invectivă a sa la adresa lui Iulianos 
Apostatul1136. Și Sfântul Grigorios o începe prin a spune 

                                           
1127 PG 35, col. 620/ Idem, p. 57.  
1128 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mithra.  
1129 PG 35, col. 620/ ed. King, p. 57.  
1130 PG 35, col. 624/ Idem, p. 59.  
1131 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Diocletian.  
1132 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Maximian.  
1133 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Maximinus_II.  
1134 PG 35, col. 629/ Idem, p. 63.  
1135 PG 35, col. 648/ Idem, p. 74-75.  
1136 În engleză o avem în: Julian the Emperor, containing 

Gregory Nazianzen’s two invectives, and Libanius’ monody, 
with Julian’s extant theosophical works, translated by C. W. 
King, M. A., Pub. George Bell and Sons, London, 1888, p. 86-
121. O voi cita tot sub forma: ed. King.  
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că în prima predică împotriva lui Iulianos el a arătat 
răutatea împăratului, ce a făcut acela față de Biserică și 
ce intenționa să facă1137.  

Pe când în predica de față el se ocupă de modul 
cum Se raportează Dumnezeu la păcatele oame- 
nilor1138. Căci urgia lui Dumnezeu, subliniază Sfântul 
Grigorios în V, 2, se manifestă în mod evident și public 
față de păcatele oamenilor1139.  

Iulianos Apostatul a crescut în furia sa față de 
Biserică, a călcat în picioare lucrurile sfinte și a 
disprețuit harul Sfântului Duh, concentrând în sine 
apostazia lui Ieroboam, însetarea după a vărsa sânge a 
lui Ahaab, împietrirea inimii a lui Farao și actele 
profanatoare ale lui Nabuhodonosor1140. Și după ce s-a 
arătat tiran întru toate, Iulianos i-a lăsat pe creștini la 
cheremul iudeilor, vrând să le reconstruiască tem- 
plul1141.  

În V, 4, Sfântul Grigorios vorbește despre minu- 
nea Crucii de lumină apărută pe cer, adică a trofeului 
biruinței lui Dumnezeu împotriva celor neevlavioși1142. 
E vorba despre un eveniment minunat petrecut la 
ceasul al 3-lea din zi, pe 7 mai 346, la Ierusalim, în ziua 
Cincizecimii, când Sfânta Cruce de lumină de pe cer s-
a întins între Golgota și Muntele Măslinilor1143.  

Iar dacă Predicile 4-5, împotriva lui Iulianos, după 
cum am aflat anterior, sunt scrise în 363 sau 364, 
Sfântul Grigorios Teologul vorbește despre apariția 

                                           
1137 PG 35, col. 663-665/ ed. King, p. 86.   
1138 PG 35, col. 665/ Ibidem.  
1139 Ibidem/ Idem, p. 87.  
1140 PG 35, col. 668/ Ibidem.  
1141 Ibidem/ Idem, p. 88.  
1142 PG 35, col. 669/ Idem, p. 89-90.  
1143 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3048/sxsaintinfo.aspx.  
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minunată pe cer a Sfintei Cruci la Ierusalim la 17-18 ani 
după marele eveniment.  

În V, 5, Sfântul Grigorios vorbește despre steaua 
care L-a indicat pe Hristos și care i-a adus pe magi la 
Bitleem1144. Iar steaua aceasta este coroana biruinței lui 
Hristos1145. Pentru că ea a fost semnul prin care magii 
s-au convins că El este Fiul lui Dumnezeu întrupat.  

Crucea minunată, de lumină, de pe cerul 
Ierusalimului i-a făcut pe mulți să primească Bote- 
zul1146. Însă Iulianos a vrut ca întreaga Biserică să 
slujească demonilor1147.  

În V, 23, Sfântul Grigorios vorbește despre cum l-
a cunoscut pe Iulianos în Atena și despre caracterul lui 
răutăcios. Își mișca tot timpul gâtul și umerii, ochii lui 
priveau într-o parte și într-alta tot timpul, având o 
expresie de om nebun, picioarele i se poticneau adesea, 
respirația nărilor lui era insolentă și disprețuitoare, 
gesturile feței lui erau ridicole și exprimau sentimente 
asemenea, râdea adesea în mod nestăpânit și furtunos, 
da din cap și nu era de acord cu tine fără niciun motiv, 
se oprea repede din vorbire și își întrerupea discursul 
pentru a-și trage răsuflarea, întrebările lui erau fără 
ordine și neinteligente, răspunsurile lui erau tot la fel 
ca întrebările, urmând unul după altul, în mod nede- 
finit, nearătând că e un om instruit1148.  

Și Sfântul Grigorios accentuează că l-a văzut pe 
Iulianos la modul profund, așa după cum s-a și 
manifestat mai apoi1149. Dumnezeu îi așteaptă îndelung 

                                           
1144 PG 35, col. 669/ ed. King, p. 90.  
1145 Ibidem/ Ibidem.  
1146 PG 35, col. 672/ Idem, p. 91.  
1147 PG 35, col. 676/ Idem, p. 93.  
1148 PG 35, col. 692/ Idem, p. 104-105.  
1149 PG 35, col. 692-693/ Idem, p. 105.  
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pe cei păcătoși, pentru ca să se pocăiască, iar dacă nu 
vor, pentru ca să îi pedepsească și mai mult1150.  

În V, 41, Sfântul Grigorios amintește de scrierea 
Misopw,gwnoj [Cel care urăște barba]1151 a lui Iulianos 
Apostatul. Ea este o scriere satirică, scrisă în 362, în 
Antiohia Siriei1152.   

A 6-a Predică a Sfântului Grigorios este tipărită în 
PG 35, col. 721-7521153. E prima predică despre pace, cu 
ocazia împăcării cu Monahii de sub ascultarea sa, 
rostită în prezența tatălui său1154, în anul 3641155. 
Biserica nu trebuie să fie divizată, pentru că ea este 
arca lui Noe1156. Și el le mărturisește că respectă zelul 
lor pentru evlavie1157, adică motivul pentru care ei se 
separaseră de Episcopul lor. Toate ființele sunt create 
de Dumnezeu. Însă, mai întâi, El Și-a creat curtea Sa, 
formată din Puterile cerești, care sunt luminate și 
strălucite de lumina desăvârșită a Treimii1158. Iar după 
cum nu există nicio răzvrătire și desfacere în Dum- 
nezeire, la fel există armonie între Dumnezeu și 
Puterile cerești1159. Dar Satana a fost condamnat a fi în 
întuneric, datorită răzvrătirii lui1160. Pe când ceilalți 

                                           
1150 PG 35, col. 697/ Idem, p. 107.  
1151 PG 35, col. 717/ Idem, p. 120.  
1152 În engleză, scrierea lui Iulian e aici:  
http://www.attalus.org/translate/misopogon.html.  
1153 În engleză o avem în: The Fathers of the Church. St. 

Gregory of Nazianzus. Select Orations, translated by Martha 
Vinson, Pub. The Catholic University of America Press, USA, 
2003, p. 3-20. O voi cita: ed. Vinson.  

1154 Ed. Vinson, p. 3.  
1155 Idem, p. 3, n. 1.  
1156 PG 35, col. 733/ ed. Vinson, p. 10.  
1157 PG 35, col. 736/ Idem, p. 11.  
1158 PG 35, col. 737/ Idem, p. 12.  
1159 Ibidem/ Idem, p. 12-13.  
1160 Ibidem/ Idem, p. 13.  
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Îngeri, care au rămas în pacea și libertatea cu care au 
fost creați, sunt străluciți veșnic de slăvita și Sfânta 
Treime1161. Însă Satana, datorită nestatorniciei lui și a 
patimilor sale perverse, e un ucigaș și un urâtor al 
binelui de la început1162. În VI, 14, Sfântul Grigorios 
spune că sufletul este făcut după chipul lui Dum- 
nezeu1163. Și tot aici el spune că întreaga lume este 
marele și slăvitul semn al lui Dumnezeu, prin care 
Dumnezeu este vestit în tăcere1164. Căci Logosul creator 
a legat cu legăturile buneivoiri întreaga lume1165.  

Lumea creată de Dumnezeu e armonioasă și 
frumoasă1166. Dar când Dumnezeu tulbură această ar- 
monie prin îngrozirea și pedepsirea păcătoșilor, prin 
valurile mării și cutremure, prin furtuni și eclipse de 
soare, prin prelungirea unui anotimp sau prin incendii, 
atunci pământul se umple de zarvă și de frică1167.  

De aceea, ne învață Sfântul Grigorios, a dori cu 
toții pacea e cel mai bun lucru1168.  

Predica a 7-a e în PG 35, col. 755-788 și e prima 
predică funebră a Sfântului Grigorios Teologul1169. E 
predica de la Înmormântarea Sfântului Chesarios, 
fratele său, rostită în primăvara anului 3691170.  

                                           
1161 PG 35, col. 740/ Ibidem.  
1162 Ibidem/ Ibidem.  
1163 Ibidem/ Idem, p. 14.  
1164 Ibidem/ Ibidem.  
1165 Ibidem/ Ibidem.  
1166 PG 35, col. 741-744/ Idem, p. 14-15.  
1167 PG 35, col. 741/ Idem, p. 15.  
1168 PG 35, col. 748/ Idem, p. 18.  
1169 În engleză:  
http://www.newadvent.org/fathers/310207.htm. E vorba 

despre traducerea lui Charles Gordon Browne și James Edward 
Swallow din NPNF, seria a 2-a, vol. 7. Voi cita această traducere 
ca: ed. Browne & Swallow.   

1170 Ibidem.  
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O predică pe care Sfântul Grigorios o rostește în 
fața prietenilor, a fraților și a părinților lui și îi roagă să 
îi simtă durerea1171. În VII, 2, Sfântul Grigorios se referă 
la părinții săi, al căror păr era alb, care aveau trupurile 
aduse de povara anilor, dar sufletele lor erau pline de 
tinerețea lui Dumnezeu1172.   

În VII, 3 el vorbește despre tatăl său și spune că el 
este blând, lipsit de furie, calm, fierbinte cu duhul, un 
om delicat la înfățișare, dar și mai bogat la cele care nu 
se văd1173, adică în adâncul vieții sale duhovnicești. 
Pentru ca în capitolul următor să vorbească despre 
mama sa și să spună că ea este dăruită lui Dumnezeu 
prin virtute și că provine dintr-o familie sfântă1174. A 
vorbit despre părinții lui pentru ca să sublinieze 
virtutea remarcabilă a Sfântului Chesarios1175. După 
care spune că fratele său, în mod evident pentru toți, 
era un bărbat frumos, cu un trup armonios și o voce 
plăcută1176. Era un om instruit, a studiat în Alexandria 
Egiptului1177, avea o minte sclipitoare. Sfântul Chesa- 
rios a studiat geometrie și astronomie, aritmetică, ma- 
tematică și medicină1178.   

În VII, 8, Sfântul Grigorios amintește faptul că s-
au întâlnit amândoi în Constantinopol, unul venind 
din Alexandria, iar celălalt din Atena, apoi s-au întors 
amândoi acasă1179. Sfântul Chesarios a fost un medic 
renumit și un prieten al împăratului, a fost un om cu 

                                           
1171 PG 35, col. 756/ ed. Browne & Swallow, cap. 1.    
1172 PG 35, col. 757/ Idem, cap. 2.   
1173 Ibidem/ Idem, cap. 3.  
1174 PG 35, col. 757-760/ Idem, cap. 4.  
1175 PG 35, col. 760/ Idem, cap. 5.  
1176 Ibidem/ Ibidem.  
1177 PG 35, col. 761/ Idem, cap. 6.  
1178 Ibidem/ Idem, cap. 7.  
1179 PG 35, col. 764/ Idem, cap. 8.  
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suflet nobil1180. Iar evlavia sa a fost mai adâncă decât 
cea pe care a arătat-o în mod public1181.  

În VII, 11, Sfântul Grigorios amintește de împăra- 
tul dusw,numoj [rău famat]1182, fără să îl mai numească. 
Adică de Iulianos Apostatul. În engleză: „the emperor 
of unhappy memory [împăratul de nefericită amin- 
tire]”1183.  

În Bitinia, Sfântul Chesarios s-a ocupat de 
finanțele imperiului. El a supraviețuit în mod minunat 
cutremurului din Nicea1184, care a avut loc în ziua de 11 
octombrie 3681185.  

În VII, 16, Sfântul Grigorios i se adresează fratelui 
său adormit și îi spune că îl împodobește cu cuvintele 
sale1186. Pentru că darul lui pentru fratele său e această 
predică1187. Iar în VII, 18, Sfântul Grigorios consideră 
predica la Înmormântare o vindecare a celor îndu- 
rerați, pentru că a fi împreună cu cei îndurerați este un 
medicament pentru ei1188. Iar viața noastră, fiind atât 
de repede trecătoare, este ca un vis fără consistență1189.    

De aceea, spune Sfântul Grigorios asistenței sale, 
nu trebuie să îl plângem pe Chesarios, ci pe noi înșine, 
pentru că el a scăpat de cele rele1190.  Iar la a doua Sa 
venire întru slavă, îl vom vedea pe Chesarios strălucit, 
slăvit, înălțat și nu vrednic de plâns1191.  

                                           
1180 PG 35, col. 765-768/ Idem, cap. 10.  
1181 PG 35, col. 768/ Idem, cap. 11.  
1182 PG 35, col. 768.  
1183 Ed. Browne & Swallow, cap. 11.    
1184 PG 35, col. 773/ ed. Browne & Swallow, cap. 15.    
1185 Cf. http://www.newadvent.org/fathers/310207.htm.  
1186 PG 35, col. 773/ ed. Browne & Swallow, cap. 16.  
1187 PG 35, col. 776/ Ibidem.  
1188 PG 35, 776-777/ Idem, cap. 18.  
1189 PG 35, col. 777/ Idem, cap. 19.  
1190 PG 35, col. 780/ Idem, cap. 20.  
1191 PG 35, col. 784/ Idem, cap. 21.  
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A 8-a Predică a Sfântului Grigorios e în PG 35, col. 
789-818 și a fost rostită la Înmormântarea Sfintei Gor- 
gonia, sora sa1192. Iar Sfântul Grigorios spune că predica 
sa va fi una de laudă la adresa surorii sale și se va baza 
pe fapte pe care le cunoaște1193.   

Și în VIII, 4, Sfântul Grigorios îi numește pe 
părinții lui Avraam și Sarra1194. Iar în VIII, 5, el 
mărturisește că viața duhovnicească a tatălui său i se 
datorează soției sale, care l-a întors de la idoli1195.  

Discuția despre sora sa începe în VIII, 6. Unde 
Sfântul Grigorios spune că viața și creșterea ei se dato- 
rează părinților lor, care au semănat în ea semințele 
evlaviei1196. A fost o femeie cu suflet nobil1197, care 
excela foarte mult în modestie, și, cu toate că era căsă- 
torită, ea s-a dăruit cu totul lui Dumnezeu1198. Sfânta 
Gorgonia a îmbinat în viața sa sobrietatea cu veselia, 
fiind prudentă și blândă, iar în discreția ei se împreu- 
nau simpatia cu demnitatea1199.    

Niciodată, accentuează Grigorios, Sfânta Gorgo- 
nia nu s-a împodobit cu bijuterii de aur și nici nu s-a 
coafat, ci roșeața sa din obraz a fost modestia, care e 
semnul cumpătării1200. Era evlavioasă, tăcută, cunoscă- 
toare a lucrurilor lui Dumnezeu1201. Îi primea în casa ei 
pe cei credincioși cu eleganță și generozitate, era răb- 

                                           
1192 În engleză:  
http://www.newadvent.org/fathers/310208.htm. 
O voi cita tot: ed. Browne & Swallow.  
1193 PG 35, col. 789/ ed. Browne & Swallow, cap. 1.  
1194 PG 35, col. 793/ Idem, cap. 4.  
1195 PG 35, col. 793-794/ Idem, cap. 5.  
1196 PG 35, col. 796/ Idem, cap. 6.  
1197 Ibidem/ Idem, cap. 7.  
1198 PG 35, col. 798/ Idem, cap. 8.  
1199 PG 35, col. 800/ Idem, cap. 9.  
1200 PG 35, col. 800-801/ Idem, cap. 10.  
1201 PG 35, col. 801/ Idem, cap. 11.  
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dătoare în suferințe, îi compătimea pe cei în suferință, 
era milostivă, le compătimea pe văduve1202.  

Și Sfântul Grigorios îi jelește trupul, a cărui 
singură floare a fost virtutea. Căci Sfânta Gorgonia își 
petrecea în priveghere și cântare nopțile, vărsând 
multe lacrimi, făcându-se prin toată nevoința ei mirea- 
să a lui Hristos1203.  

Sfânta Gorgonia s-a îmbolnăvit de o boală grea, în 
care avea stări de paralizie1204. Însă a răbdat boala 
rugându-se neîncetat lui Dumnezeu și s-a vindecat 
împărtășindu-se cu Sfintele Taine1205. De aceea, ador- 
mirea ei este un somn, care a mutat-o la veselia cea 
veșnică1206. Ea a primit binele curăției și al desă- 
vârșirii1207 în Împărăția lui Dumnezeu. În VIII, 21 
Sfântul Grigorios ne spune cum a adormit Sfânta 
Gorgonia: a dat mai multe sfaturi soțului, fiilor și 
prietenilor ei, ultima ei zi a fost o zi de sărbătoare, a 
ținut un discurs tuturor, după care a adormit1208. 
Ultimele sale cuvinte au fost din Ps. 4, 9, LXX: „În pace, 
în aceasta mă voi culca și voi adormi [ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ κοιμηθήσομαι καὶ ὑπνώσω]”1209.  

A 9-a Predică grigoriosiană e în PG 35, col. 819-
826 și ea este apologia sa în fața tatălui său, de față fiind 
și Sfântul Vasilios cel Mare, în ziua când a fost 
hirotonit Episcop de Sasima1210. Adică prima sa predică 
ca Episcop.  

                                           
1202 PG 35, col. 801-804/ Idem, cap. 12.  
1203 PG 35, col. 805/ Idem, cap. 14.  
1204 PG 35, col. 809/ Idem, cap. 17.  
1205 PG 35, col. 809-812/ Idem, cap. 18.  
1206 PG 35, col. 812/ Idem, cap. 19.  
1207 Ibidem/ Idem, cap. 20.  
1208 PG 35, col. 813/ Idem, cap. 21.  
1209 PG 35, col. 816/ Idem, cap. 22.  
1210 În engleză o avem în: The Fathers of the Church. St. 

Gregory of Nazianzus. Select Orations, translated by Martha 
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Și în primele cuvinte ale predicii sale, Sfântul 
Grigorios mărturisește că a trăit din nou o ungere 
harică și o venire a Duhului Sfânt1211. Însă el a trăit, în 
clipa hirotonirii sale întru Episcop, iubirea Duhului 
Sfânt, dar și teamă1212. În IX, 5, Sfântul Grigorios 
deplânge faptul că l-au hirotonit cu forța și acest lucru 
a săpat o prăpastie între ei1213.  

A 10-a Predică a Sfântului Grigorios1214 e despre 
sine, despre tatăl său și despre Sfântul Vasilios cel 
Mare, după ce s-a întors din fuga sa1215. Și e cuprinsă în 
PG 35, col. 827-832.  

Și Sfântul Grigorios începe această predică a sa cu 
afirmația că nimic nu e mai tare decât bătrânețea și 
nimic mai de cinste decât prietenia. De aceea, el este 
un legat în Hristos, dar pe care nu îl leagă lanțuri de 
fier, ci legăturile nedezlegate ale Duhului Sfânt1216.  

Dorul Sfântului Grigorios e acela de a se dedica 
vederii de sine1217, vieții pustnicești, dar prietenia l-a 
adus înapoi și părul alb al tatălui său l-a învins1218. În X, 
3, el se adresează Sfântului Vasilios, pe care îl numește 
minunat și îi cere să îl corecteze dacă a greșit cu ceva, 
așa după cum, de multe ori, a făcut-o în trecut1219.   

                                           
Vinson, Pub. The Catholic University of America Press, USA, 
2003, p. 21-25. O voi cita tot: ed. Vinson. 

1211 PG 35, col. 820/ ed. Vinson, p. 21.  
1212 PG 35, col. 821/ Idem, p. 22.  
1213 PG 35, col. 825/ Idem, p. 24.  
1214 În engleză o avem în: The Fathers of the Church. St. 

Gregory of Nazianzus. Select Orations, translated by Martha 
Vinson, Pub. The Catholic University of America Press, USA, 
2003, p. 26-29. O voi cita tot: ed. Vinson.  

1215 PG 35, col. 827.  
1216 PG 35, col. 828/ ed. Vinson, p. 26. 
1217 Ibidem/ Ibidem.  
1218 Ibidem/ Idem, p. 27.  
1219 PG 35, col. 829/ Idem, p. 28.  
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A 11-a Predică grigoriosiană1220 a fost rostită în 
prezența Sfântului Grigorios al Nissisului, la scurt timp 
după hirotonia întru Episcop a Sfântului Grigorios 
Teologul1221. Este editată în PG 35, col. 831-844.  

Și Sfântul Grigorios își începe predica vorbind 
despre prietenul credincios [fi,loj pisto.j], care este o 
comoară însuflețită pentru cine îl are1222. În XI, 4, el 
laudă curăția interioară1223 și ne îndeamnă să luptăm 
contra demonilor1224. Pe când în XI, 5, Sfântul Grigorios 
numește simțurile noastre ferestrele [quri,dwn/ fenes- 
tras], prin care moartea intră în noi1225. Iar dacă avem o 
viață duhovnicească, plină de asceză, ne spune Sfântul 
Grigorios, atunci prăznuim în Hristos și îi cinstim cu 
adevărat pe Sfinții Mucenici1226.  

În XI, 7, în ultimul capitol al predicii, Dumnezeu 
este Dumnezeul păcii [Qeo.j th/j eivrh,nhj], Care ne-a 
împăcat pe noi cu Sine prin Cruce1227.  

 
A 12-a Predică e din 372. Și a fost rostită în 

prezența tatălui său, în ziua când a devenit Episcop 
ajutător al lui la Nazianzos1228. O găsim editată în PG 

                                           
1220 În engleză o avem în: The Fathers of the Church. St. 

Gregory of Nazianzus. Select Orations, translated by Martha 
Vinson, Pub. The Catholic University of America Press, USA, 
2003, p. 30-35. O voi cita tot: ed. Vinson. 

1221 PG 35, col. 832.  
1222 Ibidem.  
1223 PG 35, col. 836/ ed. Vinson, p. 33.  
1224 PG 35, col. 837/ Ibidem.  
1225 PG 35, col. 837-838/ Ibidem.  
1226 PG 35, col. 837/ Ibidem.  
1227 PG 35, col. 840/ Idem, p. 35.  
1228 Cf. http://www.newadvent.org/fathers/310212.htm, 

unde avem textul în engleză al predicii sale.  
Voi cita această ediție în limba engleză în acest fel: ed. 

Browne & Swallow.  
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35, col. 843-850. Și în care Sfântul Grigorios se 
mărturisește ca un om plin de Duhul Sfânt, pentru că 
s-a dat cu totul Lui.  

Căci s-a făcut un instrument dumnezeiesc 
[o;rgano,n qei/on], un instrument rațional [o;rgano,n 
logiko.n], un instrument acordat și lovit de frumosul 
artist care e Duhul Sfânt1229.  

Dar dacă ieri a tăcut, astăzi el vorbește, și vorbește 
ceea ce dorește Mintea și Cuvântul și Duhul, adică 
Preasfânta Treime, Care sunt unul și același lucru cu 
Dumnezeirea1230.  

Și îl numește pe tatăl său „bunul păstor”, iar pe 
Biserica din Nazianzos o numește „turmă sfântă”1231. 
Tatăl său este vrednic de episcopat ca și Sfântul 
Arhiereu Aaron1232.  

Iar el a venit să ajute slăbiciunii lui trupești, 
pentru că sufletul său înflorește continuu în mod 
duhovnicesc1233.  

Sfântul Grigorios laudă simplitatea și noblețea 
tatălui său și își asumă Biserica din Nazianzos în 
slujirea lui1234, aidoma unui pui de vultur pe lângă 
marele vultur1235.  

Dar va fi ajutat de Tatăl Atotțiitorul, de Fiul Unul-
născut și de Duhul Sfânt, Care sunt Dumnezeu1236.  

Căci teologia desăvârșită trebuie expusă în fața 
acelora care s-au făcut vrednici de acest har1237.  

                                           
1229 PG 35, col. 844/ ed. Browne & Swallow, cap. 1.  
1230 Ibidem/ Ibidem.  
1231 Ibidem/ Idem, cap. 2.  
1232 Ibidem/ Ibidem.  
1233 PG 35, col. 845/ Idem, cap. 3.  
1234 Ibidem/ Ibidem.  
1235 PG 35, col. 849/ Idem, cap. 5.  
1236 Ibidem/ Idem, cap. 6.  
1237 Ibidem/ Ibidem.  
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A 13-a Predică a Sfântului Grigorios e în PG 35, col. 
851-8561238. A fost rostită la hirotonia întru Episcop a lui 
Evlalios, ca Episcop de Doaros1239.   

În care Sfântul Grigorios a spus că doar 
Dumnezeu cunoaște cum să echilibreze dreapta jude- 
cată cu mila1240. În XIII, 2, Sfântul Grigorios vorbește 
despre Sfântul Vasilios cel Mare și spune că este marele 
păstor al Bisericii, că este un om cinstit, un cap al 
Bisericii și un om sfânt, deși el este o victimă a 
nedreptății lui1241. Nedreptatea la care se referă Sfântul 
Grigorios e aceea că Vasilios l-a hirotonit cu forța 
Episcop de Sasima1242.   

Despre noul Episcop, despre Evlalios, Sfântul 
Grigorios vorbește în XIII, 4 și spune despre el că este 
cel mai bun și desăvârșit dintre Păstori1243. Și îl roagă să 
îi învețe despre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul și 
Dumnezeu Sfântul Duh, despre Dumnezeul Cel în trei 
persoane, dar Care are o singură slavă și o singură 
strălucire1244. Totodată îl povățuiește pe Evlalios să îi 
caute pe cei pierduți, să îi întărească pe cei slabi și să-i 
păstreze pe cei tari în credință. Căci noul Episcop 
trebuie să se priceapă în lucrurile Duhului tot la fel de 
mult ca și în lucrurile lumești1245.   

A 14-a Predică a Sfântului Grigorios este editată în 
PG 35, col. 857-910 și se numește Despre iubirea de 

                                           
1238 În engleză o avem în The Fathers of the Church. St. 

Gregory of Nazianzus. Select Orations, translated by Martha 
Vinson, Pub. The Catholic University of America Press, USA, 
2003, p. 36-38. O voi cita: ed. Vinson.  

1239 PG 35, col. 852.  
1240 PG 35, col. 852/ ed. Vinson, p. 36 
1241 PG 35, col. 853/ Idem, p. 37.  
1242 Ed. Vinson, p. 37, n. 18.  
1243 PG 35, col. 856/ ed. Vinson, p. 38.  
1244 Ibidem/ Ibidem.  
1245 Ibidem/ Ibidem.  
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săraci [Peri. filoptwci,aj]1246. Și predica de față a rostit-
o la construirea unui spital complex în Chesaria 
Cappadociei, care a fost ridicat între 368-3721247.  

Sfântul Grigorios se adresează prietenilor și tova- 
rășilor săi săraci, deși, precizează el, cu toții suntem 
săraci și avem nevoie de harul dumnezeiesc. Însă, după 
standardele noastre meschine de viață, unii au mai 
mult decât alții. De aceea, el ne cheamă la iubire și la 
milostenie față de cei săraci1248.   

Iubirea de străini [h` filoxeni,a] este lucru bun și 
Sfântul Lot a practicat-o în mijlocul sodomitenilor. Dar 
și Raav, desfrânata, a fost iubitoare de străini și de 
aceea a câștigat laudă și mântuire1249. Iubirea de frați [h̀ 
filadelfi,a] este și ea bună și ne mărturisește acest 
lucru Însuși Domnul, Care a pătimit pentru noi. Și tot 
Domnul ne spune că și iubirea de om [h` filanqrwpi,a] 
este bună, cât și îndelunga-răbdare [h` makroqumi,a]1250.  

Blândețea [h` prao,thj] este și ea un lucru bun și o 
găsim în viețile Sfinților Profeți Moisis și David1251. Dar 
și râvna [o` zh/loj] e lucru bun, râvna pe care o găsim în 
persoana Sfântului Finees. Dar și mortificarea trupului 
[u`popiasmo.j sw,matoj] e un lucru bun, după cum ne arată 
Sfântul Apostol Pavlos în viața sa1252. Sfântul Grigorios 
laudă ca lucruri bune și rugăciunea, privegherea, cură- 

                                           
1246 În franceză:  
http://www.migne.fr/textes/peres-eglise/37-ichtus-06-

gregoire-de-nazianze-l-amour-des-pauvres.  
În traducerea lui France Quéré. Voi cita traducerea ei 

astfel: ed. Quéré. Despre autoare a se vedea:  
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Quéré.    
1247 Ed. Vinson, p. 39, n. 1.  
1248 PG 35, col. 857-860/ ed. Quéré, cap. 1.  
1249 PG 35, col. 860/ Idem, cap. 2.  
1250 Ibidem/ Ibidem.  
1251 PG 35, col. 861/ Ibidem.  
1252 Ibidem/ Idem, cap. 3.  
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ția, fecioria, înfrânarea, singurătatea, liniștirea, sim- 
plitatea, smerita cugetare, sărăcia, disprețuirea celor 
lumești, dând de fiecare dată exemplul practicării 
lor1253. Și toate acestea la un loc, spune el, formează o 
singură cale a mântuirii1254.      

Însă multele locașuri ale Împărăției arată că Sfinții 
sunt diferiți unii de alții în funcție de virtuțile pe care 
le-au lucrat în viața lor1255. Sfântul Grigorios ne cheamă 
pe toți să ne deschidem inimile către cei săraci și către 
toți cei care au fost victimele a diverse dezastre1256. Și 
trebuie să ne ajutăm unii pe alții, pentru că noi una 
suntem în Hristos și El e capul nostru1257. Astfel urmăm 
legii lui Dumnezeu, Celui care plouă și peste cei Drepți 
și peste cei păcătoși1258.  

Omul a fost creat liber și stăpân pe sine, spune 
Sfântul Grigorios în XIV, 251259. Iar în XIV, 26, el spune 
că a existat o egalitate primă [th.n prw,thn ivsonomi,an/ 
primam aequabilitatem] a tuturor oamenilor și după 
aceea au apărut împărțirile ulterioare1260.  

Dar dacă suntem sănătoși și bogați trebuie să îi 
ajutăm pe cei săraci și bolnavi și prin aceasta ne arătăm 
recunoștința noastră față de Dumnezeu1261. Căci omul 
are în comun cu Dumnezeu faptul de a face bine1262.  

Pentru Sfântul Grigorios Teologul cele rele trăite 
de noi nu sunt o pedeapsă pentru ceea ce facem în viața 
de aici, după cum nici odihna nu e din cauza evlaviei 

                                           
1253 PG 35, col. 861-864/ Idem, cap. 3-4.  
1254 PG 35, col. 864/ Idem, cap. 5.  
1255 Ibidem/ Ibidem.  
1256 Ibidem/ Idem, cap. 6.  
1257 PG 35, col. 868/ Idem, cap. 8.  
1258 PG 35, col. 889/ Idem, cap. 25.  
1259 PG 35, col. 892/ Ibidem.  
1260 Ibidem/ Idem, cap. 26.  
1261 Ibidem/ Ibidem.  
1262 PG 35, col. 892-893/ Idem, cap. 27.  
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noastre. Se întâmplă ca cei răi să fie pedepsiți pentru 
păcatele lor, iar cei buni să fie răsplătiți pentru faptele 
lor bune. Dar aceasta numai pentru a descuraja păcatul 
în viața aceasta. Însă numai în veșnicie avem adevărata 
răsplată a virtuții și adevărata pedeapsă pentru pă- 
cat1263.   

În XIV, 32, Sfântul Grigorios condamnă prostia 
celor care cred în stele, cât și pe cei care pun pe seama 
proniei dumnezeiește sărăcia cea mare1264. Pe când în 
XIV, 36, el citează Prov. 19, 17: „o` evlew/n ptwco,n, dani,zei 
Qew/| [cel care-l miluiește pe cel sărac, lui Dumnezeu Îi 
împrumută]”1265. Însă Sfântul Grigorios a schimbat 
topica acestui verset, pentru că în LXX e astfel: „dani,zei 
Qew/| o` evlew/n ptwco,n [împrumută lui Dumnezeu cel care 
îl miluiește pe cel sărac]”.   

Iar cei care nu dau milostenie, ne spune Sfântul 
Grigorios în XIV, 39, nu fac altceva decât să-L neglijeze 
pe Hristos în cei săraci1266.  

De aceea, în ultimul capitol al predicii sale, el 
pledează cu entuziasm pentru milostenie, pentru că 
milostenia către cei săraci e o milostenie pentru 
Hristos: „să Îl vizităm pe Hristos, să Îl vindecăm pe 
Hristos, să Îl hrănim pe Hristos, să Îl îmbrăcăm pe 
Hristos, să ne adunăm cu Hristos, să Îl cinstim pe 
Hristos!”1267. Căci Dumnezeu dorește de la noi milă și 
compătimire1268.  

A 15-a Predică a Sfântului Grigorios Teologul este 
dedicată Sfinților Mucenici Maccabei1269, care sunt 

                                           
1263 PG 35, col. 900/ Idem, cap. 31.  
1264 PG 35, col. 901/ Idem, cap. 32.  
1265 PG 35, col. 903/ Idem, cap. 36.  
1266 PG 35, col. 909/ Idem, cap. 39.  
1267 Ibidem/ Idem, cap. 40.  
1268 Ibidem/ Ibidem.  
1269 PG 35, col. 911.  
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pomeniți pe 1 august, și o avem editată în PG 35, col. 
911-9341270. Și în aceasta Sfântul Grigorios spune că ei 
nu sunt cinstiți de mulți, pentru că au trăit înainte de 
Hristos, dar că ei trebuie cinstiți1271. Căci cei care au 
trăit înainte de venirea Domnului, subliniază Sfântul 
Grigorios, au dobândit desăvârșirea numai pentru că 
au crezut în Hristos1272. Și cum au crezut în Hristos cei 
de dinainte de Hristos? Prin aceea că Dumnezeu 
Cuvântul li S-a descoperit celor curați la minte [toi/j 
kaqaroi/j th.n dia,noian]1273.   

De aceea nu trebuie să îi cinstim mai puțin pe 
Sfinții de dinainte de întruparea lui Hristos decât pe 
Sfinții de după întruparea Lui1274, pentru că tot Hristos 
Dumnezeu a fost Cel care i-a luminat și desăvârșit și pe 
unii și pe alții.  

Învățătorul celor 7 Sfinți Maccabei a fost Sfântul 
Preot Eleazar1275. Iar mama lor a fost de față la martiri- 
zarea fiilor săi1276. Și când i-a văzut pe toți martirizați, 
mama Sfinților Mucenici I-a mulțumit lui Dumnezeu 
și Sfântului Eleazar1277.  
                                           

1270 O traducere recentă a ei în limba română: Sfântul 
Grigorie de Nazianz, Cuvântarea 15. În cinstea Macabeilor (P. 
G. 35, 911-934), trad. din lb. gr., împreună cu un comentariu 
teologic de Lect. Dr. Vasile Cristescu, în rev. Studii Teologice, 
nr. 2 (2005), p. 86-100.  

La nivel online o găsim aici:  
http://www.sfgrigoriedenazianz.ro/608/cuvantarea-15-

in-cinstea-macabeilor-p-g-35-911-934/.  
Voi cita traducerea în limba română, în varianta online, 

sub forma: ed. Cristescu.  
1271 PG 35, col. 912/ ed. Cristescu, cap. 1.  
1272 Ibidem/ Ibidem.  
1273 PG 35, col. 912-913/ Ibidem.  
1274 PG 35, col. 913/ Idem, cap. 2.  
1275 Ibidem/ Idem, cap. 3.  
1276 PG 35, col. 916/ Idem, cap. 4.  
1277 PG 35, col. 925/ Idem, cap. 9.  
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Sfântul Grigorios nu ne spune numele mamei și al 
Sfinților Mucenici Maccabei, însă ele sunt știute tradi- 
țional.  

Căci numele Sfinților 7 Mucenici Maccabei, în 
grafie grecească, sunt următoarele: Sfinții Mucenici 
Avim sau Avivos [VAbei.m h' :Abiboj], Antonios sau 
Antoninos [VAntw,nioj h' VAntwni,noj], Gurias [Gouri,aj], 
Eleazaros [VEleaza,roj], Evsevonas [Euvse,bwnaj], Ahim 
[VAcei,m] și Marchellos sau Samonas sau Evlalos sau 
Marcos [Ma,rkelloj h' Sa,mwnaj h' Eu;laloj h' Ma/rkoj]. Pe 
Sfânta lor mamă o cheamă Solomoni [Solomonh.] și, 
după cum ne-a spus și Sfântul Grigorios, pe dascălul lor 
îl cheamă Sfântul Eleazaros [VEleaza,roj]1278. Iar aici 
avem o Sfântă Icoană1279 a celor 9 Sfinți Mucenici po- 
meniți pe 1 august:    

 
                                           

1278 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/262/sxsaintinfo.aspx.  
1279 Preluată de aici:  
http://4.bp.blogspot.com/-YlmdhF4n-

3c/TjUircd_kbI/AAAAAAAAS9E/4Ywq-
U8Dkfw/s1600/%25E1%25BC%258D%25CE%25B3%25CE%25B
9%25CE%25BF%25CE%25B9%2B%25E1%25BC%2599%25CF%
2580%25CF%2584%25E1%25BD%25B0%2B%25CE%259C%25
CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B2%25CE%25
B1%25CE%25AF%25CE%25BF%25CE%25B9.jpg.  
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Toți nouă Sfinți Mucenici Maccabei au fost 
martirizați prin foc1280.  

A 16-a Predică a Sfântului Grigorios este editată în 
PG 35, col. 933-964 și în ea a vorbit despre tăcerea 
tatălui său și despre plaga grindinei1281. A rostit această 
predică în anul 373, după ciuma vitelor din Nazianzos, 
după seceta prelungită din oraș și după furtuna cu 
grindină care a căzut în Nazianzos. Oamenii au venit 
în mare număr la Biserică, iar tatăl său l-a lăsat pe el să 
predice, pentru că s-a simțit copleșit de aceste du- 
reri1282. Și Sfântul Grigorios își începe predica vorbind 
despre diferența dintre o ploaie grea, care mătură toată 
recolta, și ploaia binefăcătoare pentru agricultură1283.  

După care vorbește despre înțelepciunea de a 
avea o viață demnă de laudă și păstrată curată pentru 
Dumnezeu1284. Căci înțelepciunea se demonstrează 
prin fapte1285. În XVI, 5, Sfântul Grigorios se întreabă 
asupra cauzei cataclismelor de tot felul, care se produc 
în lume1286. După care vorbește despre cât de rău e anul 
fără recoltă, atunci când ea a fost distrusă de apă1287, 
dar și despre „comorile urgiei lui Dumnezeu [oi` th/j 
ovrgh/j tou/ Qeou/ qhsauroi.]”1288.  

Pentru că lucrurile dureroase pe care noi le trăim 
acum sunt caracterizate de către Sfântul Grigorios 

                                           
1280 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/262/sxsaintinfo.aspx. 
1281 PG 35, col. 933.  
1282 Cf. http://www.newadvent.org/fathers/310216.htm.  
Voi cita această ediție în limba engleză a predicii sub 

forma: ed. Browne & Swallow.   
1283 PG 35, col. 936/ ed. Browne & Swallow, cap. 1.  
1284 Ibidem/ Idem, cap. 2.  
1285 PG 35, col. 938/ Idem, cap. 3.  
1286 PG 35, col. 940-941/ Idem, cap. 5.  
1287 PG 35, col. 941/ Idem, cap. 6.  
1288 Ibidem/ Ibidem.  
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drept expresii ale bunătății Sale în comparație cu pe- 
deapsa cea veșnică1289.  

Sfântul Grigorios își mărturisește în XVI, 7 cu- 
noașterea pe care o are despre Dumnezeu. Și ne spune 
că el cunoaște sabia strălucitoare a lui Dumnezeu, care 
nimicește. Și, deși El este fără patimă, nu putem scăpa 
de mânia Lui când păcătuim. Pentru că în râvna Lui, 
Dumnezeu își urmărește dușmanii Lui până la moarte. 
El știe pustiirea, topirea inimii și slăbănogirea pe care 
le face Dumnezeu în viața celor neevlavioși1290.  

Ziua judecății e o certitudine, iar păcatele noastre 
vor fi atunci acuzatorii noștri cei amari1291. Iar după 
judecata Lui vor fi doar două feluri de veșnicii: unii vor 
vedea „sfânta și împărăteasca vedere a Treimii [h` th/j 
ag̀i,aj kai. basilikh/j qewri,a Tria,doj]” în Împărăția ceruri- 
lor, pe când alții vor fi chinuiți, fiind alungați de la 
Dumnezeu și trăind „în rușinea conștiinței [care] nu 
are limită [evn tw/| suneido,ti aivscu,nh pe,raj ouvk e;cou- 
sa]”1292. În finalul cap. al 10-lea al predicii sale, Sfântul 
Grigorios le vorbește din partea lui Dumnezeu și le 
spune că El i-a lovit cu grindină, dar prin aceasta nu le-
a nimicit răutatea1293. Suntem pedepsiți de El pentru 
păcatele noastre, dar noi suntem moștenirea Lui1294. 
Însă Sfântul Grigorios le cere tuturor să împărtășească 
împreună cu el și certarea Domnului, dar și iubirea Lui 
de oameni1295. De aceea îi cheamă să plângă cu toții 
înaintea Domnului și să ceară iertarea Lui1296. În XVI, 

                                           
1289 PG 35, col. 941-944/ Ibidem.  
1290 PG 35, col. 944/ Idem, cap. 7.  
1291 PG 35, 944-945/ Idem, cap. 8.  
1292 PG 35, col. 945/ Idem, cap. 9.  
1293 PG 35, col. 948/ Idem, cap. 10.  
1294 PG 35, col. 952/ Idem, cap. 12.  
1295 Ibidem/ Idem, cap. 13.  
1296 PG 35, col. 952-953/ Idem, cap. 14.  
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17, Sfântul Grigorios ne spune că un mare medicament 
împotriva răului este mărturisirea păcatului și fuga de 
păcat1297.  

Predica a 17-a se află în PG 35, col. 963-982 și ea se 
referă la marea frică a cetățenilor din Nazianzos, pe 
care a provocat-o urgia prefectului, fiind rostită la 
sfârșitul anului 3731298. Și Sfântul Grigorios își începe 
predica citând Ier. 4, 19, LXX: „τὴν κοιλίαν μου τὴν 
κοιλίαν μου ἀλγῶ καὶ τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου 
μαιμάσσει [pântecele meu, pântecele meu mă doare și 
simțurile inimii mele mă tulbură]”1299. Și ne spune că 
prin pântece [τὴν κοιλίαν], Sfântul Ieremias a indicat 
sufletul nostru, iar prin simțurile inimii [τὰ αἰσθητήρια 
τῆς καρδίας] a indicat gândurile și tulburările sufletu- 
lui nostru1300.   

În XVII, 3, Sfântul Grigorios se referă la Sfântul 
Solomon și îl numește Dumnezeiescul Solomon [o` Qei/oj 
Solomw.n]1301. Iar în XVII, 5, el ne spune că certările lui 
Dumnezeu, arătate sub forma calamităților pe care noi 
le trăim, ne înțelepțesc1302.  

În finalul cap. al 8-lea al predicii sale, Sfântul 
Grigorios vorbește despre „lumina sfintei și fericitei 
Treimi”1303, iar în XVII, 12, el spune că Hristos a suferit 
patimi, El, Cel nepătimitor1304.  

A 18-a Predică a Sfântului Grigorios este la Înmor- 
mântarea tatălui său, de față fiind și Sfântul Vasilios cel 
Mare1305.  
                                           

1297 PG 35, col. 957/ Idem, cap. 17.  
1298 PG 35, col. 963-964.  
1299 PG 35, col. 964-965.  
1300 PG 35, col. 965.  
1301 PG 35, col. 969.  
1302  PG 35, col. 972.  
1303  PG 35, col. 976.  
1304  PG 35, col. 980.  
1305 PG 35, col. 985.  
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Este editată în PG 35, col. 985-10441306 și a fost 
rostită în anul 3741307.  

Și în cap. 1 al predicii sale, Sfântul Grigorios se 
adresează Sfântului Vasilios, Arhiepiscopul și prietenul 
său – înțelegem acest lucru din începutul lui XVIII, 2 –  
și îl numește „omul lui Dumnezeu”, „slujitor credin- 
cios”, „iconom al tainelor lui Dumnezeu”, „bărbatul 
doririlor Duhului”, „un dumnezeu” pentru farao și 
pentru egiptenii Iadului, „stâlpul și temelia Bisericii 
[stu,lon kai. e`drai,wma th/j VEkklhsi,aj]”1308.   

Și ne dăm seama că despre Vasilios e vorba din 
cap. al 2-lea, unde îl întreabă dacă a venit să îi viziteze 
sau să îl caute pe Păstorul Bisericii din Nazianzos. Și îi 
spune lui Vasilios că Păstorul Nazianzosului, adică 
tatăl său, nu mai este și că cea mai mare parte din 
Păstor, adică sufletul său, a plecat odată cu el1309.  

Iar el poartă cu greutate acest necaz, pentru că 
tatăl său era pentru Biserica din Nazianzos „cârmaciul 
chivernisitor” și „lumina vieții” lor1310. Însă Sfântul 
Grigorios era convins de faptul că tatăl său, fiind acum 
mai aproape de Dumnezeu, mijlocește pentru turma 
sa1311.  

În XVIII, 5, Sfântul Grigorios vorbește despre 
perioada în care tatăl său era păgân și despre 
convertirea sa la credință1312. Căci el a căzut în „marea 
plasă a lui Dumnezeu [th/j mega,lhj tou/ Qeou/ sagh,- 

                                           
1306 Voi cita ediția în limba engleză de aici: 
 http://www.newadvent.org/fathers/310218.htm  
sub forma: ed. Browne & Swallow.     
1307 Cf. http://www.newadvent.org/fathers/310218.htm.  
1308 PG 35, col. 985/ ed. Browne & Swallow, cap. 1.  
1309 PG 35, col. 985-988/ Idem, cap. 2.  
1310 PG 35, col. 988/ Ibidem.  
1311 PG 35, col. 989/ Idem, cap. 4.  
1312 PG 35, col. 989-992/ Idem, cap. 5.  
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nhj]”1313, fiind prins de cuvintele Pescarilor, adică ale 
Apostolilor, și a fost cuprins de Evanghelie1314.   

Tatăl său a fost cel mai iubit [evrasmiw,tatoj] și cel 
mai modest [kosmiw,tatoj] om1315. Și nu s-a îmbogățit cu 
nicio drahmă din averea Bisericii în timp ce a fost 
Episcop1316.  

Iar părinții lui au avut o căsătorie a virtuții și nu o 
unire a trupurilor1317.  

Despre mama sa vorbește în XVIII, 8, și spune că 
ea a fost pentru tatăl său atât ajutătoare, cât și 
conducătoare a lui1318. Ea nu a purtat bijuterii, ci s-a 
îmbrăcat în evlavie, în cunoașterea de Dumnezeu și în 
milostenie. Și a asigurat prosperitatea casei ei ca o 
femeie bărbătoasă [th/j avndrei,aj gunaiko.j]1319.  

În XVIII, 9, Sfântul Grigorios spune că Sfânta 
Nonna a iubit foarte mult fecioria, deși ea era o femeie 
căsătorită1320. Și, în același timp, a fost ajutătoarea 
văduvelor și a orfanilor1321. Dar lucrul principal pe care 
l-a făcut în relație cu soțul ei a fost acela că l-a convertit 
la dreapta credință1322. În cap. al 12-lea al predicii sale, 
Sfântul Grigorios amintește vedenia avută în vis de 
către tatăl său, prin care acela s-a convertit1323.  

ÎPS Leontios, Mitropolitul Chesariei Cappado- 
ciei, a fost cel care l-a introdus pe tatăl său în catehu- 

                                           
1313 PG 35, col. 992/ Ibidem.  
1314 Ibidem/ Ibidem.  
1315 Ibidem/ Idem, cap. 6.   
1316 Ibidem/ Ibidem.  
1317 PG 35, col. 993/ Idem, cap. 7.  
1318 Ibidem/ Idem, cap. 8.  
1319 Ibidem/ Ibidem.  
1320 PG 35, col. 996/ Idem, cap. 9.  
1321 Ibidem/ Ibidem.  
1322 PG 35, col. 998/ Idem, cap. 11.  
1323 PG 35, col. 1000/ Idem, cap. 12.  
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menat 1324. Iar când acela, mai apoi, s-a botezat și a ieșit 
afară din apa Botezului, slava lui Dumnezeu l-a umplut 
și l-a înconjurat pe el. Iar Preotul care l-a botezat, l-a 
mărturisit, întru Duhul Sfânt, drept succesorul său1325. 
Lucru care s-a și petrecut.   

Chemarea la Preoție a tatălui său a fost de la 
Dumnezeu1326 și el a primit o Biserică rurală și situată 
în zonă de pădure1327. Însă, prin harul lui Dumnezeu, 
tatăl său a devenit Părinte și Învățător al Ortodoxiei 
[VOrqodoxi,aj Path.r kai. Dida,skaloj]1328 și s-a închinat 
unui Dumnezeu în Treime1329.  

În XVIII, 17, el îl numește pe tatăl său un om mare 
al lui Dumnezeu, un teolog adevărat și un om insuflat 
de Duhul Sfânt1330. 

 A fost un om generos1331, fără ambiție1332, compă- 
timitor față de cei păcătoși1333, un om smerit1334, simplu, 
liber de viclenie și resentimente1335. Tatăl său nu purta 
pică pe cei care îl enervau și nu era stăpânit deloc de 
furie, deși, în lucrurile duhovnicești, era deosebit de 
râvnitor1336. Sfântul Grigorios subliniază faptul că tatăl 
său a îmbinat în ființa sa înțelepciunea șarpelui față de 
rău cu curăția porumbiței față de bine1337. După aceea 

                                           
1324 Ibidem/ Ibidem.  
1325 PG 35, col. 1001/ Idem, cap. 13.  
1326 PG 35, col. 1004/ Idem, cap. 15.  
1327 Ibidem/ Idem, cap. 16.  
1328 Ibidem/ Ibidem.  
1329 PG 35, col. 1005/ Ibidem.  
1330 Ibidem/ Idem, cap. 17.  
1331 PG 35, col. 1009/ Idem, cap. 20.  
1332 Ibidem/ Idem, cap. 21.  
1333 PG 35, col. 1012/ Idem, cap. 22.  
1334 Ibidem/ Idem, cap. 23.  
1335 PG 35, col. 1013/ Idem, cap. 24.  
1336 Ibidem/ Idem, cap. 25.  
1337 PG 35, col. 1017/ Idem, cap. 27.  
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vorbește despre boala și suferința pe care le-a trăit tatăl 
său1338, dar și despre ridicarea lui minunată din boa- 
lă1339.   

În XVIII, 30 însă, Sfântul Grigorios Teologul 
vorbește despre starea de boală a mamei sale, din care 
s-a ridicat în mod minunat în urma unei vedenii de 
noapte. Iar în vedenie Sfânta Nonna l-a văzut pe el, 
binecuvântând un coș cu pâini curate și dându-i să 
mănânce din ele1340.  

În cap. al 31-lea al predicii de față, Sfântul 
Grigorios povestește despre cum a trăit furtuna de pe 
mare, când el nu era încă botezat, despre vedenia avută 
de părinții lui și despre vedenia tânărului dimpreună 
cu el, și despre cum el s-a dat Domnului, Celui care l-a 
mântuit pe el de la moarte1341. Iar aici, pe cei din 
corabie, care au compătimit cu el, i-a numit „străini 
iubitori de oameni [xe,noi fila,nqrwpoi]”1342.  

În XVIII, 32, Sfântul Grigorios vorbește despre 
împăratul Iulianos Apostatul, considerându-l primul și 
ultimul rău al zilelor sale1343, pe când în cap. 38, marele 
Teolog spune despre tatăl său că a fost un om cu o mare 
răbdare, care și-a dedicat Preoției 45 de ani din viața 
lui1344. În XVIII, 40, Sfântul Grigorios se adresează 
tatălui său, adormit, care sta în fața lui, și îl întreabă 
dacă a exagerat cu ceva în predica sa și îi cere să le arate 
tuturor slava lui1345. În cap. 41, Sfântul Grigorios își 
dorește ca și Sarra cea duhovnicească, mama sa, să se 

                                           
1338 PG 35, col. 1017-1020/ Idem, cap. 28.  
1339 PG. 35, col. 1020-1021/ Idem, cap. 29.  
1340 PG 35, col. 1024/ Idem, cap. 30.  
1341 PG 35, col. 1024-1025/ Idem, cap. 31.  
1342 PG 35, col. 1024/ Ibidem.  
1343 PG 35, col. 1025/ Idem, cap. 32.  
1344 PG 35, col. 1036/ Idem, cap. 38.  
1345 PG 35, col. 1037-1040/ Idem, cap. 40.  
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unească cu tatăl său în Împărăția lui Dumnezeu1346. Iar 
în capitolul ultim al predicii sale, în cap. 43, se 
adresează mamei sale și o încurajează, pe cea care și-a 
pierdut și copiii și soțul, și îi spune că el este Isaac al 
ei1347.  

Predica a 19-a a Sfântului Grigorios Teologul este 
editată în PG 35, col. 1043-1064, și în aceasta el vorbește 
despre predicile sale și despre tributul cerut de Iulia- 
nos1348. Și el spune că sunt unii care învață cele ale 
Duhului fără Duhul și ei au predici sfătoase și pline de 
avântul sufletului. Pe când el îi învață pe oameni să 
tindă spre toată isihia arhetipului tăcerii [pro.j h`suci,an 
a]pantaj tw/| avrcetu,pw| th/j siwph/j]1349, adică spre Dum- 
nezeu.   

În XIX, 8, Sfântul Grigorios ne spune că Biserica 
este a Lui, căci Dumnezeu a stabilit-o și nu omul, ea 
având „arhitectonia Duhului [th/| avrcitektoni,a| tou/ 
Pneu,matoj]”1350.  

Și îi îndeamnă pe toți să rămână în Biserică în 
starea în care au fost chemați de Dumnezeu1351 și, 
totodată, să își împlinească datoriile față de Stat1352. 
Căci Domnul Și-a plătit tributul față de statul ro- 
man1353. Dar împăratului, conducătorului lumesc, 
precizează Sfântul Grigorios, noi nu trebuie să îi 
aducem cele care I se cuvin numai lui Dumnezeu. Căci 
lui Dumnezeu trebuie să Îi aducem imne, rugăciuni, 
privegheri, lacrimi, daruri1354.  
                                           

1346 PG 35, col. 1040/ Idem, cap. 41.  
1347 PG 35, col. 1041/ Idem, cap. 43.  
1348 PG 35, col. 1044.  
1349 PG 35, col. 1045-1046.  
1350 PG 35, col. 1052.  
1351 PG 35, col. 1053.  
1352 PG 35, col. 1056.  
1353 PG 35, col. 1057.  
1354 PG 35, col. 1061-1064.  
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Scene iconografice din viața Sfântului Grigorios 

Teologul existente în manuscrisul Gr. 510, de sec. 9, 
care se păstrează în Biblioteca Națională a Franței1355.  

 
Predica a 20-a a Sfântului Grigorios este tipărită 

în PG 35, col. 1065-1082, și poartă titlul Despre dogmă 
și statutul Episcopilor [Peri. do,gmatoj kai, katasta,sewj  
Ἐpisko,pwn]. Și Sfântul Grigorios își începe predica la 
modul tăios, vorbind despre durerea de limbă [th.n 
glwssalgi,an] a „înțelepților” născuți într-o zi și a teolo- 
gilor hirotoniți, care îl fac să dorească pustia1356.  

După care afirmă faptul că fără curățire de patimi 
nu putem să acceptăm hirotonia și să scriem 
teologie1357. Căci trebuie mai întâi să ne curățim pe noi 
înșine pentru ca să vorbim cu Cel curat1358. În XX, 5, 
Sfântul Grigorios începe un cuvânt teologic, adică 
despre Preasfânta Treime1359. Și aici el ne spune că noi 

                                           
1355 Imaginile și informația am preluat-0 din articolul de 

aici: http://www.pemptousia.ro/2014/01/sfantul-grigorie-de-
nazianz-viata-ascetica-si-statutul-de-episcop/.  

1356 PG 35, col. 1065.   
1357 PG 35, col. 1065-1068.   
1358 PG 35, col. 1069.   
1359 Ibidem.   
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ne închinăm [proskunou/men] Tatălui și Fiului și Sfântu- 
lui Duh, despărțind [cwri,zontej] însușirile personale 
ale persoanelor dumnezeiești, dar unind [e`nou/ntej] 
persoanele după dumnezeirea Lor1360. Căci ne ferim de 
boala lui Sabellios, care contrăgea în una pe cele trei 
persoane dumnezeiești, dar și de nebunia lui Arios, 
care separa persoanele dumnezeiești în trei ființe dife- 
rite și opuse1361.  

 

 

                                           
1360 PG 35, col. 1072.   
1361 Ibidem.   
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În XX, 6, Sfântul Grigorios subliniază că Tatăl are 
vrednicia de principiu [to. th/j avrch/j avxi,wma] în Treime, 
pentru că El este cauza [ai;tioj] dumnezeirii contem- 
plate în Fiul și în Duhul Sfânt1362. De aceea, noi avem 
un singur Dumnezeu, dar în trei ipostasuri1363.  

În XX, 7, Sfântul Grigorios se referă la proprie- 
tățile personale ale persoanelor dumnezeiești.  

Și ne spune că Tatăl este fără de început și, în 
același timp, El este început, cu sensul de cauză, izvor, 
lumină veșnică. Iar Fiul nicidecum nu este fără de 
început dar, în același timp, este început/ principiu a 
toate. De aceea, Tatăl este început al Fiului, pentru că 
este cauza Lui1364. Însă, precizează Sfântul Grigorios, 
nu există interval între existența Tatălui și nașterea 
Fiului din Tatăl, pentru că dimpreună cu existența 
Tatălui este și nașterea Unuia-născut din Tatăl1365.  

În XX, 10, Sfântul Grigorios folosește substantivul 
th.n pro,odon [ieșire], corelativ al lui processionem, pen- 
tru a vorbi despre modul în care Duhul Sfânt provine 
din Tatăl1366. În XX, 11 însă, el folosește substantivul 
proi?o.n, corelativ al lui procedere [a purcede], pentru 
același lucru1367. Tot în cap. 11, Sfântul Grigorios 
folosește din nou pe pro,odon [ieșire] pentru a vorbi 
despre purcedere și nu pe ἐκπορεύεται de la In. 15, 
261368. Și aici el ne spune că nu trebuie să cercetăm cu 
curiozitate ce înseamnă nașterea Fiului și purcederea 
Duhului din Tatăl1369. La începutul lui XX, 12, Sfântul 

                                           
1362 Ibidem.  
1363 PG 35, col. 1073.  
1364 Ibidem.  
1365 PG 35, col. 1077.  
1366 PG 35, col. 1077-1078.   
1367 PG 35, col. 1077.  
1368 Ibidem.  
1369 Ibidem.  

310



Grigorios se declară un teolog care nu are îndrăz- 
neală1370. Din contextul acestui capitol, eu înțeleg că se 
declară un teolog care nu are îndrăzneală păcătoasă în 
materie de teologie. Pentru că el își îndeamnă audito- 
riul ca să Îl câștige prin curăție pe Cel curat, căci teologi 
și vrednici de Dumnezeire ne facem prin împlinirea 
poruncilor lui Dumnezeu1371.   

Pentru că, spune Sfântul Grigorios, făptuirea 
[pra/xij] este suire [evpi,basij] spre vederea dumnezeiască 
[qewri,aj]1372. Și, prin făptuire, el înțelege împlinirea 
ascetică a poruncilor lui Dumnezeu, cu multă nevoință 
în viața de zi cu zi.  

Tot în cap. al 12-lea al predicii de față, care e 
finalul Predicii a 20-a, Sfântul Grigorios ne spune că 
Împărăția cerurilor înseamnă a ajunge la cea mai mare 
curăție și desăvârșire1373. Dar, în același timp, că cel mai 
desăvârșit dintre lucruri e cunoașterea lui Dumnezeu 
[gnw/sij Qeou/]1374. Însă curăția și desăvârșirea noi trebuie 
să le trăim pe pământ, aici, în viața de acum, ne spune 
Sfântul Grigorios Teologul, Părintele nostru, pe când 
de cunoașterea lui Dumnezeu vom avea parte în veșni- 
cie, pe măsura noastră1375.      

Predica a 21-a este dedicată Sfântului Atanasios 
cel Mare, Episcopul Alexandriei Egiptului, și ea este 
editată în PG 35, col. 1081-1128.  

A fost rostită, probabil, în anul 3801376, pe când 
Sfântul Grigorios se afla la Constantinopol. Iar dacă 
Sfântul Atanasios a adormit pe 2 mai 373, la vârsta de 

                                           
1370 PG 35, col. 1080.  
1371 Ibidem.  
1372 Ibidem.  
1373 Ibidem.  
1374 Ibidem.  
1375 Ibidem.  
1376 Cf. http://www.newadvent.org/fathers/310221.htm.  
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77 de ani1377, Sfântul Grigorie a rostit această predică la 
doar 7 ani de la adormirea Sfântului Atanasios.   

Predica de față e un panegiric bisericesc1378 și e 
împărțită în 37 de capitole.   

Și Sfântul Grigorios își începe predica sa prin a 
spune, că în această laudă rostită în cinstea Sfântului 
Atanasios el va lăuda virtutea [avreth.n]. Căci e același 
lucru dacă vorbești despre Atanasios sau despre virtu- 
te1379. Iar dacă lăudăm virtutea în vreun Sfânt, noi Îl 
lăudăm prin aceasta pe Dumnezeu, Cel care dă virtuți 
oamenilor, prin care îi ridică la o viață bună, ca, prin 
iluminarea Lui, să îi înrudească cu El Însuși1380. Iar 
Dumnezeu, pentru întreaga umanitate, este Cel mai 
dorit dintre toate, pentru că în El aflăm toată odihna 
vederii celei dumnezeiești1381.  

În XXI, 2, Sfântul Grigorios ne spune că trecem 
peste doimea materială (se referă la constituția noastră 
umană, formată din trup și suflet) prin unitatea văzută 
în Treime. Căci atunci când suntem născuți de sus, de 
la Dumnezeu, în mod duhovnicește, noi ne ridicăm 
deasupra lucrurilor pământești1382. Sfinții de dinainte 
de Hristos au fost lampa de dinaintea Luminii [to.n pro. 
tou/ Fwto.j to.j lu,cnon] și mijlocitorul [mesi,thn] între 
Vechea și Noua Făgăduință1383.  

                                           
1377 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Athanasius_of_Alexandri

a.  
1378 Cf. http://www.newadvent.org/fathers/310221.htm.  
Voi cita din această locație traducerea predicii în limba 

engleză conform ediției Browne & Swallow, pe care am folosit-
o și anterior.  

1379 PG 35, col. 1081/ ed. Browne & Swallow, cap. 1.  
1380 PG 35, col. 1084/ Ibidem.  
1381 Ibidem/ Ibidem.  
1382 Ibidem/ Idem, cap. 2.  
1383 PG 35, col. 1085/ Idem, cap. 3.  
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Însă Sfântul Atanasios s-a asemănat lor, făcându-
se un exemplu [para,deigma] pentru cei care vin după 
el1384.  

În XXI, 5, Sfântul Grigorios ne demonstrează că 
știa Viața Sfântului Antonios cel Mare, scrisă de Sfântul 
Atanasios, considerându-l pe Antonios „dătătorul de 
lege al vieții monahale [tou/ monadikou/ bi,ou nomoqe- 
si,an]”1385.  

Chipul Sfântului Atanasios începe să fie zugrăvit 
în cuvinte începând cu capitolul al 6-lea al predicii sale. 
De unde aflăm că Sfântul Atanasios a contemplat 
îndelung la toate cărțile Dumnezeieștii Scripturi1386. 
Însă el a crescut prin aceasta de la frica de Dumnezeu 
la iubirea Lui, cea care ne face fiii lui Dumnezeu1387.  

De aceea, când Atanasios a primit Preoția, a 
primit-o ca răsplată pentru virtutea sa, dar și pentru ca 
să fie izvor și viață ale Bisericii1388. Însă Sfântul 
Atanasios a fost și o sabie care a tăiat rădăcina răutății, 
fapt pentru care Cuvântul l-a găsit a fi un împreună-
luptător cu El, iar Duhul l-a copleșit, căci a suflat peste 
el1389.  

Din XXI, 8 aflăm că Sfântul Atanasios a fost ales 
Episcop al Alexandriei „[prin] votul întregului popor 
[yh,fw| tou/ laou/ panto.j]”1390, adică într-un mod aposto- 
lic și duhovnicesc [avpo,stolikw/j te kai. pneumatikw/j]1391 și 
că tronul patriarhal al Alexandriei este tronul lui Mar- 
cos1392. Al Sfântului Marcos Evanghelistul.  
                                           

1384 Ibidem/ Idem, cap. 4.  
1385 PG 35, col. 1085-1088/ Idem, cap. 5.  
1386 PG 35, col. 1088/ Idem, cap. 6.  
1387 Ibidem/ Ibidem.  
1388 Ibidem/ Idem, cap. 7.  
1389 PG 35, col. 1089/ Ibidem.  
1390 Ibidem/ Idem, cap. 8.  
1391 Ibidem/ Ibidem.  
1392 Ibidem/ Ibidem.  
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Însă Sfântul Atanasios s-a eliberat de atribuțiile 
patriarhale în același fel în care le-a și primit. Pentru că 
el nu a stat pe scaunul patriarhal în mod tiranic sau ca 
și când l-ar fi moștenit1393. Căci astfel de atitudini, 
subliniază Sfântul Grigorios, sunt proprii preoților ne- 
legitimi [tw/n no,qwn] și nescriși [pareggra,ptwn], care nu 
s-au pregătit deloc pentru Preoție1394. Sfântul Atanasios 
a fost înalt în fapte, dar smerit cu mintea. El a fost 
neajuns în virtute, blând, compătimitor, dulce la cu- 
vânt, îngeresc la înfățișare, dar și mai îngeresc la 
minte1395.  

În XXI, 13, Sfântul Grigorios spune că moartea lui 
Arios, ereticul, s-a datorat rugăciunii și nu unei boli, 
plesnind asemenea lui Iudas1396. Iar Sfântul Atanasios 
s-a arătat în lupta cu arianismul a fi omul lui Dum- 
nezeu [a;nqrwpoj tou/ Qeou/] și o mare trâmbiță a 
adevărului [mega,lh sa,lpigx th/j avlhqei,aj]1397. Căci Sfân- 
tul Atanasios știa că contragerea celor trei persoane în 
unitatea Dumnezeirii este lipsită de evlavie, pentru că 
Sabellios, ereticul, a fost primul care a gândit contra- 
gerea Dumnezeirii. Pentru că, în acest fel se separă 
Treimea de firea ei. De aceea, Sfântul Atanasios a 
păstrat în mod frumos unitatea dumnezeirii și a învățat 
în mod evlavios Treimea1398. La Sinodul I Ecumenic de 
la Nicea au fost 318 Sfinți Părinți, care au fost uniți întru 
Duhul Sfânt1399. Și, deși pe atunci Sfântul Atanasios nu 
era Episcop, el a fost printre primii sinodali1400. În XXI, 

                                           
1393 Ibidem/ Idem, cap. 9.  
1394 Ibidem/ Ibidem.  
1395 PG 35, col. 1092/ Ibidem.  
1396 PG 35, col. 1096/ Idem, cap. 13.  
1397 Ibidem/ Ibidem.  
1398 Ibidem/ Ibidem.  
1399 Ibidem/ Idem, cap. 14.  
1400 Ibidem/ Ibidem.  
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19, Sfântul Grigorios consideră că filosofia este viața 
duhovnicească și pentru această filosofie el spune că e 
nevoie de mistagogie, adică de introducerea în cele 
sfinte/ de taină ale vieții duhovnicești1401. Pe când în 
XXI, 22, Sfântul Grigorios ne spune că Seleucia este 
locul unde s-a născut Sfânta Muceniță Tecla [Qe,kla], 
prima Mucenică a Bisericii, dar și faptul că Domnul a 
fost condamnat de sinodrionul lui Caiafa [Kai –a,fa]1402.  

În XXI, 24, Sfântul Grigorios citează Ier. 10, 21 și 
spune că păstorii care au distrus via Lui și au spurcat 
partea Lui, sunt cei care au făcut acest lucru Bisericii 
Lui1403, pe când în XXI, 25, el ne spune că Sfântul 
Pavlos, în Evr. 12, 27, când a vorbit despre „schimbarea 
celor clătinate [τῶν σαλευομένων τὴν μετάθεσιν, cf. 
BYZ]”, s-a referit la a doua venire a Domnului1404.   

Sfântul Atanasios a fost stâlpul Bisericii pe când 
trăia, subliniază Sfântul Grigorios. Și Sfântul Atanasios 
era stâlp al Bisericii și atunci când era pe tronul său 
patriarhal, dar și când se retrăgea din cauza insultelor 
celor răi1405. Pentru că el scria și vorbea tot timpul spre 
zidirea întregii Biserici.  

Iar dacă noi, cei de azi, vrem să urmăm marilor 
Sfinți Teologi ai Bisericii, acest lucru trebuie să facem: 
să predicăm continuu cu viața și cu scrisul și cu cuvân- 
tul nostru, dar ca unii care ne asumăm și credem 
întreaga credință și Tradiție a Bisericii și nu preferen- 
țial. Pentru că numai o teologie integral ortodoxă va 
mântui lumea și nu o teologie care, necunoscând cu 
totul mărturisirea de credință a Bisericii, amestecă 
adevărul cu minciuni.  

                                           
1401 PG 35, col. 1104/ Idem, cap. 19.  
1402 PG 35, col. 1105/ Idem, cap. 22.  
1403 PG 35, col. 1108/ Idem, cap. 24.  
1404 PG 35, col. 1109/ Idem, cap. 25.  
1405 PG 35, col. 1112/ Idem, cap. 26.  
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În XXI, 28, Sfântul Grigorios ne spune că Sfântul 
Atanasios cel Mare, când s-a întors din exil, a fost 
lăudat de egipteni mai mult decât l-au lăudat pe 
Sfântul Constantinus cel Mare, care era Împărat1406. Și 
l-au lăudat pentru credința și mărturisirea lui. Pentru 
că au văzut tăria [stere,wma] credinței lui în Hristos1407. 
Căci Sfântul Atanasios a fost primul și singurul care a 
mărturisit că cele trei persoane dumnezeiești au o 
singură dumnezeire și ființă1408. De aceea, mărturisirea 
lui de credință e socotită de Sfântul Grigorios un dar 
împărătesc sublim1409. Pentru că mărturia Sfântului 
Atanasios a fost una reprezentativă pentru întreaga 
Biserică, atât pentru Apus cât și pentru Răsărit1410.  

În XXI, 35, Sfântul Grigorios ne spune că, potrivit 
evlaviei noastre, noi vorbim despre o ființă [mia/j ouvsi,aj] 
și trei ipostase [tw/n triw/n u`posta,sewn], atunci când 
vorbim despre Dumnezeu1411. Însă italicii [toi/j VItaloi/j] 
– cei care folosesc limba latină – deși au aceeași 
mărturie cu noi, datorită vocabularului lor teologic 
sărac, neputând să distingă între ouvsi,aj [ființă] și 
u`po,stasij [ipostas], folosesc pe pro,swpon [persoană], 
pentru ca să nu mărturisească trei ființe [trei/j ouvsi,ai]1412 
în dogma triadologică.  

Însă Sfântul Atanasios, acest om al lui Dumnezeu, 
accentuează Sfântul Grigorios, a socotit că și în greacă 
și în latină se mărturisește același lucru despre Dum- 
nezeu1413. Și așa este! Fapt pentru care, până azi, 

                                           
1406 PG 35, col. 1116/ Idem, cap. 28.  
1407 PG 35, col. 1121/ Idem, cap. 33.  
1408 Ibidem/ Ibidem.  
1409 PG 35, col. 1124/ Ibidem.  
1410 Ibidem/ Idem, cap. 34.  
1411 Ibidem/ Idem, cap. 35.  
1412 PG 35, col. 1124-1125/ Ibidem.  
1413 PG 35, col. 1125/ Ibidem.  
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echivalăm ipostasul cu persoana, după cum echivalăm 
ființa cu esența în teologia triadologică.  

Sfântul Patriarh Atanasios al Alexandriei a fost 
simplu în purtare, înțelept în cuvânt și foarte înțelept 
la minte. Era foarte smerit cu cei mici și preaînalt cu 
cei mândri, iubitor de străini, un apărător al celor 
izgoniți1414, care îi îndepărta de la el pe cei răi, având 
întru sine toate calitățile, pe care ellinii le-au atribuit 
în vechime dumnezeilor lor. A fost un apărător al vădu- 
velor și al fecioarelor, un om al păcii și al împăcării1415.  

De aceea, ca om învățat și învățător al Bisericii, 
Sfântul Atanasios este un model pentru Episcopi și el 
s-a adăugat, la bătrânețe bună, părinților săi, Patriar- 
hilor, Profeților, Apostolilor, Mucenicilor, împreună cu 
care a luptat pentru adevăr1416.   

A 22-a predică a Sfântului Grigorios e în PG 35, 
col. 1131-1152, și este a doua predică a lui despre pace. 
Unde el numește pacea prietena, cugetarea și slava lui, 
pacea fiind darul lui Dumnezeu1417. Iar pacea trebuie 
lăudată și păstrată în același timp1418. Pentru că atunci 
când pacea e stricată, Biserica e jefuită de frumusețea 
ei și vechea ei vrednicie este ruinată1419.  

Și vorbind despre cauza războaielor dintre noi, el 
spune că ele se nasc din aceea că suntem stăpâniți de 
iubirea de sine, de iubirea de lucruri, de invidie, de 
răutate, de mândrie1420.  

Fapt pentru care, Antihristul stă și consideră 
căderile și viciile noastre drept un motiv de a ne prinde 

                                           
1414 Ibidem/ Idem, cap. 36.  
1415 PG 35, col. 1128/ Ibidem.  
1416 Ibidem/ Idem, cap. 37.  
1417 PG 35, col. 1131-1132.  
1418 Ibidem.  
1419 PG 35, col. 1133-1134.  
1420 PG 35, col. 1135-1136.  
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în stăpânirea lui1421. Iar Sfântul Grigorios deplânge 
situația din vremea lui, referindu-se la cei care se joacă 
cu lucrurile dumnezeiești1422.  

În XXII, 12, el spune că orosul evlaviei noastre ne 
vorbește despre faptul că noi trebuie să ne închinăm 
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, unei dumnezeiri în 
trei persoane1423.  

Și dacă ne închinăm Dumnezeului treimic, nu 
putem să admitem duhul cel rău despre care vorbea 
ereticul Montanos, care era împotriva Duhului Sfânt, 
și nici îndrăzneala păcătoasă a ereticului Novatos, care 
vorbea despre curăția necurată1424. Nu putem admite 
nici nebunia frigienilor și nici nebunia plină de neevla- 
vie a galateilor, nici contragerea persoanelor dumne-
zeiești propusă de ereticul Sabellios și nici împărțirea 
Lor propusă de ereticul Arios1425.   

Iar Iisus Hristos este Dumnezeu și om, și El, Fiul 
lui Dumnezeu, S-a întrupat pentru noi și pentru 
mântuirea noastră1426.  

Predica a 23-a a Sfântului Grigorios este editată în 
PG 35, col. 1151-1168, și este a 3-a predică a lui despre 
pace. Și el o începe cu fraza: „Fierbinte este râvna, 
blând este Duhul, iubitoare de oameni este dragostea, 
mai mult decât iubirea de sine, răbdătoare este 
nădejdea”1427. Iar dacă zelul se aprinde, Duhul îmblân- 
zește. Nădejdea așteaptă, pe când iubirea se reține pe 
sine1428. Iar dacă binele virtuții s-a înrădăcinat în noi, 

                                           
1421 PG 35, col. 1139-1140.  
1422 Ibidem.  
1423 PG 35, col. 1144.  
1424 PG 35, col. 1144-1146.  
1425 PG 35, col. 1145-1146.  
1426 Ibidem.  
1427 PG 35, col. 1152.  
1428 PG 35, col. 1151-1152.  
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dacă el este întărit de timp și de rațiune, acela capătă 
tăria firii1429, având realitate în noi înșine.  

Sfântul Grigorios se declară aici garant al păcii 
[th/j eivrh,nhj evgguhth.j], deși e mic față de o asemenea 
mare lucrare, pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți 
și îi smerește pe cei mândri până la pământ1430.   

Iar despre Dumnezeul nostru treimic, el spune că 
este o Treime desăvârșită formată din trei desăvârșiți, 
unde unimea se mișcă întru bogăție și ea depășește 
doimea – căci dumnezeirea e mai presus de materie și 
de formă – și este Treime desăvârșită1431. Și între 
persoanele dumnezeiești nu există vreo inegalitate1432.   

De aceea, marea taină a Bisericii e Treimea, căci 
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh noi 
credem și ne-am născut din nou și întru Dumnezeul 
nostru treimic noi ne îndumnezeim și întru El nădăj- 
duim1433.  

În XXIII, 13, Sfântul Grigorios își dorea ca ziua în 
care el rostea această predică să fie o zi sfântă, în care 
să se renunțe la certuri, la controverse1434.  

A 24-a predică a Sfântului Grigorios e în cinstea 
Sfântului Mucenic Ciprianos [Kupriano.j]1435 și este 
editată în PG 35, col. 1169-1194. Ea a fost rostită de 
Sfântul Grigorios în octombrie 3791436, la Constantino- 
pol.  

Și aici Sfântul Grigorios spune că Sfinții Mucenici 
au fost cei care au împlinit legea în înțelegerea ei du- 

                                           
1429 Ibidem.  
1430 PG 35, col. 1056.  
1431 PG 35, col. 1159-1160.  
1432 PG 35, col. 1162.  
1433 PG 35, col. 1163-1164.  
1434 PG 35, col. 1165-1166.  
1435 PG 35, col. 1169-1170.  
1436 PG 35, col. 1170, n. a.   
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hovnicească, pentru că au fost niște jertfe desăvâr- 
șite1437. Și că între Sfinții Mucenici nu există invidie1438.  

Din XXIV, 6 aflăm că e vorba de Sfântul Sfințit 
Mucenic Ciprianos de Carhidonios, adică de Cartha- 
gina1439, o localitate din nordul Africii1440. Și subliniază 
faptul că sunt pline de erudiție1441 scrierile Sfântului 
Thascius Caecilius Cyprianus1442, acesta fiind numele 
său în latină.  

În XXIV, 11, Sfântul Grigorios amintește de rugă- 
ciunea unei Sfinte Mucenice către Fecioara Maria1443, 
către Născătoarea de Dumnezeu, iar în XXIV, 13, el 
laudă viața desăvârșită a Sfântului Ciprian1444.  

În predica a 25-a, Sfântul Grigorios îl laudă pe 
filosoful Irona [~Hrw/na]/ Heronis1445. Însă acest nume e 
un pseudonim pentru Maximos Cinicul1446, cel care s-a 
dovedit un fals prieten al Sfântului Grigorios, predica 
aceasta fiind rostită în 380, la Constantinopol, după ce 
Maximos s-a întors în Alexandria Egiptului1447. Ea este 
publicată în PG 35, col. 1197-1226.  

În XXV, 8 el enumeră câțiva eretici: Simon Magul, 
Marcion, Valentinos, Vasilides, Cerdon, Cirintos și 
Carpocratos, ei și urmașii lor războindu-se cu Făcăto- 

                                           
1437 PG 35, col. 1173-1174.  
1438 Ibidem.  
1439 PG 35, col. 1175-1176.  
1440 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cartagina.  
1441 PG 35, col. 1175.  
1442 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprian.  
1443 PG 35, col. 1181.  
1444 PG 35, col. 1184.  
1445 PG, col. 1197-1198.  
1446 PG 35, col. 1198, n. 74.  
1447 Cf. The Fathers of the Church. St. Gregory of 

Nazianzus. Select Orations, translated by Martha Vinson, Pub. 
The Catholic University of America Press, USA, 2003, p. 157, n. 
1.  
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rul lumii, cu Dumnezeu1448. După ei au venit Mon- 
tanos, Manos, Navatos, Sabellios1449 dar și Arios, al 
cărui nume vorbește despre nebunia lui1450.  

Preasfânta Treime, spune Sfântul Grigorios, nu 
este trei principii, așa cum e la ellinii păgâni, politeiști, 
dar nu e nici un principiu ca la iudei1451. Iar pentru noi 
nu Fiul este nenăscut, ci Tatăl, iar Sfântul Duh nu e 
Fiul, ci există doar un singur Fiu Unul-născut. Firea 
dumnezeiască este comună persoanelor dumnezeiești, 
pe când Tată este Tatăl, Fiul este născut din Tatăl, iar 
Duhul Sfânt este cu adevărat Sfânt1452. Căci Tatăl este 
nenăscut, Fiul este născut, iar Sfântul Duh este pur- 
ces1453.  

De aceea, noi știm și învățăm și ne închinăm 
„unimii în Treime și Treimii în unime”, a Cărei împăr- 
țire după persoane și unire după fire e paradoxală1454. 
Căci dumnezeirea e nepătimitoare1455.  

Predica a 26-a e după ce s-a întors Maximos în 
Constantinopol1456, fiind rostită pe la mijlocul anului 
3801457. Ea este editată în PG 35, col. 1227-1252. 

Și în care vorbește despre Sfântul Iov1458, după 
care ne arată cum trebuie să fie un Păstor duhov- 
nicesc, un propovăduitor al dreptei credințe, dându-ne 
exemplul Sfântului Apostol Pavlos1459. În XXVI, 5, 

                                           
1448 PG 35, col. 1207-1208.  
1449 Ibidem.  
1450 PG 35, col. 1209.   
1451 PG 35, col. 1219-1222.  
1452 PG 35, col. 1221-1222.  
1453 PG 35, col. 1221.  
1454 PG 35, col. 1221-1222.  
1455 Ibidem.  
1456 PG 35, col. 1227-1228.  
1457 Cf. PG 35, col. 1227, n. a.  
1458 PG 35, col. 1231-1232.  
1459 PG 35, col. 1231-1234.  
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Sfântul Grigorios citează Iac. 2, 20: „credința fără fapte 
[este] moartă [ἡ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά]”1460, pentru 
ca în XXVI, 6, să ne vorbească despre Lazaros cel 
mântuit și despre bogatul care se chinuia în Iad, pentru 
că nu a fost milostiv1461.  

Oamenii sunt făcuți după chipul lui Dum- 
nezeu1462.  

Iar Hristos a pătimit pentru noi toate, până la 
moartea pe Cruce, și a răbdat în același timp necin- 
stirile venite din partea celor păcătoși1463.  

Sfântul Grigorios consideră că filosof e omul 
sfânt, cel care e om ceresc și nepătimitor în viața de 
acum1464. Adică cel care iubește înțelepciunea cu ade- 
vărat, pentru că și-o însușește în mod ontologic și nu 
doar mental. Căci adevăratul înțelept e cel care se 
sfințește prin înțelepciunea dumnezeiască, prin adevă- 
rata înțelepciune, făcându-se un izvor viu al înțelep- 
ciunii duhovnicești.  

Tocmai în cap. al 15-lea al predicii Sfântului 
Grigorios încep interogațiile referitoare la Maximos 
(fără să-l numească), care a încercat să îi ia în mod 
fraudulos scaunul patriarhal1465. Iar în XXVI, 18, Sfântul 
Patriarh al Constantinopolului întreabă: „Cum să se 
ridice un altar împotriva altarului?”1466. Cu sensul: Cum 
să se ridice o altă biserică în locul Bisericii? Pentru că 
el nu concepea, cum nici eu nu concep, o altă „biserică” 
în afara Bisericii care vine de la Domnul și de la 
Apostolii Lui. Cum „să înființăm” noi „o biserică”, dacă 

                                           
1460 PG 35, col. 1233-1234.  
1461 PG 35, col. 1235-1236.  
1462 PG 35, col. 1241.  
1463 PG 35, col. 1244-1246.  
1464 PG 35, col. 1245.  
1465 PG 35,col. 1247-1248.  
1466 PG 35, col. 1252.  
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Domnul a înființat Biserica Lui? Și ce fel de „biserică” e 
aceea pe care o construiesc oamenii, dacă ea e paralelă 
cu Biserica Lui? Bineînțeles e o pseudo-biserică, e una 
care nu face altceva decât să caricaturizeze Biserica.  

Și termină predica cu cap. al 19-lea, unde Sfântul 
Grigorios vorbește despre Sfânta Treime, Căreia noi I 
ne închinăm, și Care e desăvârșită și Care ne unește pe 
noi în mod frumos1467. Căci Sfânta Treime are un 
nenăscut, un născut și un purces, fiind una după fire, 
dar întreit stăpânitoare. Iar cele trei persoane dumne- 
zeiești nu sunt nici superioare și nici inferioare unele 
altora, nici nu se micșorează și nici nu se separă1468.  

Omilia a 26-a e ultima din PG 35. Cu ea se încheie 
volumul. Iar primele 5 predici din PG 36, Predicile 27-
31 sunt cunoscute drept Cele cinci predici teologice. 
Pentru că în ele Sfântul Grigorios Teologul a vorbit 
despre dogma Sfintei Treimi, despre triadologie.  

Însă el a vorbit și până acum despre triadologie. 
Numai că aici a vorbit în mod special despre persoa- 
nele Preasfintei Treimi1469.  

 
Predica a 27-a e împotriva evnomiosienilor [euvno- 

mianw/n]1470, adică a ereticilor care au continuat erezia 

                                           
1467 Ibidem.  
1468 Ibidem.  
1469 Pentru cele 5 predici teologice, îmi pare rău că acum 

nu am la îndemână ediția Părintelui Stăniloae, adică cea din 
1993: Sfântul Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvîntări teologice 
ale celui între Sfinți Părintelui nostru Grigorie de Nazianz,  trad. 
din lb. greacă, introd. și note de Pr. Dr. Acad. Dumitru Stă- 
niloae, Ed. Anastasia, București, 1993.  

Voi cita tot ediția Herald, citată și anterior.  
1470 PG 36, col. 12/ Sf. Grigorie de Nazianz, Cuvântări 

teologice, trad. din lb. gr. de Pr. Gh. Tilea și Nicolae Barbu, ed. 
cit., p. 69. O voi cita abreviat astfel: Cele 5 cuvântări, ed. Herald, 
p.  
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lui Evnomios [Εὐνόμιος] al Cizicului1471, și a rostit-o în 
anul 3801472. E publicată în PG 36, col. 11-26.  

Și în aceasta Sfântul Grigorios ne spune că el îi 
urmează Sfântului Apostol Pavlos în stilul lui de a vorbi 
succint, pe scurt despre o anumită problemă teolo- 
gică1473. Însă, mai înainte de toate, le spune că nu este 
în puterea oricui să filosofeze despre Dumnezeu1474. Ci 
numai cei care se curățesc de patimi se pot ocupa de 
dogma triadologică1475.  

Dar Sfântul Grigorios nu oprește aici pomenirea 
lui Dumnezeu și nici învățătura despre Dumnezeu, ci 
lipsa de măsură în a vorbi despre Dumnezeu1476. Pentru 
că, subliniază el, „lucrul bun nu [este] bun [to. kalo.n ouv 
kalo.n], când nu se face bine [o[tan mh. kalw/j gi,nhtai]”1477. 
De aceea, trebuie vorbit în mod tainic despre cele 
tainice și cu sfințenie despre cele sfinte1478.  

Și el îi cheamă pe eretici nu la lupta cu Sfinții 
Bisericii, ci la faptul de a-i combate pe păgâni1479.  

 
Predica a 28-a sau a doua teologică e publicată în 

PG 36, col. 25-74, și poartă titlul Despre teologie1480. Și 
a fost rostită tot în anul 3801481. Și în ea Sfântul 
Grigorios ne spune că teologul trebuie să fie curat, 
pentru ca el să fie cuprins de lumina lui Dumnezeu și 

                                           
1471 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Eunomius_of_Cyzicus.  
1472 PG 36, col. 11, n. a.  
1473 PG 36, col. 12/ Cele 5 cuvântări, ed. Herald, p. 69.  
1474 PG 36, col. 13/ Idem, p. 70.  
1475 Ibidem/ Idem, p. 71.  
1476 PG 36, col. 16/ Idem, p. 72.  
1477 Ibidem/ Ibidem.  
1478 PG 36, col. 17/ Idem, p. 73.  
1479 PG 36, col. 21-25/ Idem, p. 76-77.  
1480 PG 36, col. 25.  
1481 PG 36, col. 25, n. a.  
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făcut lumină în Biserică1482.  După care începe discuția 
triadologică, dorind ca Tatăl să fie binevoitor cu el, Fiul 
să fie împreună-lucrător cu el, iar Sfântul Duh să îl 
insufle în predica sa1483. Iar discuția trinitară e văzută 
de Sfântul Grigorios ca o urcare în munte, pentru a 
intra în norul slavei lui Dumnezeu1484. Dar intrând în 
norul slavei Sale, noi nu vedem preacurata ființă a 
Treimii1485. Ci noi, în extaz, vedem doar măreția 
[megaleio,thj] Sa sau, după cum spunea Dumnezeiescul 
David Profetul, marea-cuviință [megalopre,peia] a Sa1486. 
Adică slava Lui cea dumnezeiască.  

De aceea, e lucru greu să vorbești despre Dum- 
nezeu, dar este cu neputință a spune cine este El1487. 
Însă Dumnezeu este Făcătorul întregii existențe1488 și 
El Își are existența în Sine Însuși1489, pentru că nu a 
primit-o din afara Sa.  

Dumnezeu este netrupesc [avsw,maton]1490 și pe El 
nu ni-L putem imagina1491. Căci ce este Dumnezeu 
după ființa Lui niciun om nu a aflat vreodată și nici nu 
va putea să afle1492. Iar ceea ce noi putem să vedem 
acum e doar o mică strălucire a slavei Sale1493. Și, ca 
atare, noi cunoaștem teologie pe măsura vederilor și a 
luminărilor noastre dumnezeiești. Tocmai de aceea 
Sfântul Grigorios, Părintele nostru, și-a început predi- 

                                           
1482 PG 36, col. 25/ Cele 5 cuvântări, ed. Herald, p. 79.  
1483 Ibidem/ Ibidem.  
1484 PG 36, col. 28/ Idem, p. 80.  
1485 PG 36, col. 29-30/ Idem, p. 81.  
1486 PG 36, col. 29/ Ibidem.  
1487 Ibidem/ Idem, p. 82.  
1488 PG 36, col. 32/ Idem, p. 84.  
1489 PG 36, col. 36/ Idem, p. 86.  
1490 PG 36, col. 37/ Idem, p. 87.  
1491 PG 36, col. 40/ Idem, p. 89.  
1492 PG 36, col. 48/ Idem, p. 95.  
1493 Ibidem/ Ibidem.  
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cile sale teologice cu nevoia de a ne curăți de patimi, 
pentru că numai aceasta ne face văzători de Dum- 
nezeu.  

Predica a 29-a este editată în PG 36, col. 73-104, și 
ea este Despre Fiul1494. 

A fost rostită tot în anul 3801495.  
Și aici Părintele nostru spune că noi cinstim 

monarhia [monarci,a] în cadrul Treimii1496. Iar monarhia 
în Treime nu presupune singularitatea unei persoane, 
ci deoființimea persoanelor dumnezeiești1497. „Pentru 
că această Unime de la început [dia. tou/to Mona.j avp’ 
avrch/j] S-a mișcat întru Doime [eivj Dua,da kinhqei/sa], 
până a stat/ a rămas Treime [me,cri Tria,doj e;sth]”1498. Și 
pentru noi, Treimea e Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, unde 
Tatăl este născător și producător în afară, dar fără 
pătimire și în mod netemporal și netrupesc, iar Fiul e 
născut și Duhul Sfânt purces1499.   

În XXIX, 3 Sfântul Grigorios răspunde la între- 
barea când a avut loc nașterea Fiului din Tatăl și 
purcederea Duhului Sfânt din Tatăl: nu în timp, ci mai 
presus de timp și de cuvânt1500. Iar persoanele dum- 
nezeiești sunt împreună-fără-de-început [suna,narca] și 
împreună-veșnice [sunai<dia]1501.  

Ceea ce înseamnă că niciodată Dumnezeu nu a 
fost altceva decât Treime, deși Tatăl Îl naște pe Fiul și 
Îl purcede pe Duhul Sfânt. Însă, precizează Părintele 
nostru, Fiul și Duhul au drept început/ principiu pe 

                                           
1494 PG 36, col. 73.  
1495 PG 36, col. 73, n. a.  
1496 PG 36, col. 76/ Idem, p. 112.  
1497 Ibidem/ Ibidem.  
1498 Ibidem/ Ibidem.  
1499 Ibidem/ Ibidem.  
1500 PG 36, col. 77/ Idem, p. 113.  
1501 Ibidem/ Ibidem.  
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Tatăl, pentru că Fiul și Duhul nu sunt fără de început 
după cauza Lor, care e Tatăl1502.   

Nașterea Fiului din Tatăl este nepătimitoare și 
netrupească, spune Sfântul Grigorios în XXIX, 41503. Iar 
Fecioara Maria e Născătoare de Dumnezeu [Qeo- 
to,kon]1504.  

În Treime, Tatăl e Tată fără de început1505. Iar 
nașterea Fiului din Tatăl depășește mintea noastră1506. 
De aceea, Sfântul Grigorios ne cere ca nașterea Lui să 
o cinstim în tăcere1507. Fără să facem speculații 
infatuate pe seama ei. Căci despre nașterea Fiului din 
Tatăl nu li s-a dat nici Îngerilor și nici oamenilor să 
cugete. Și, de aceea, în această problemă, noi trebuie 
să afirmăm faptul că nașterea Fiului din Tatăl s-a făcut 
după cum știe Tatăl, Care L-a născut, și Fiul, Care S-a 
născut din El1508.  

În XXIX, 16, Dumnezeiescul nostru Teolog ne 
spune că Tatăl nu e nume nici de ființă [ouvsi,aj] și nici 
de energie/ lucrare [evnergei,aj], ci de relație [sce,sewj], 
care ne arată cum este Tatăl către Fiul și Fiul către 
Tatăl1509. Pentru că numele de Tatăl arată faptul că 
Născătorul și Cel născut, Tatăl și Fiul, sunt deofire 
[o`mofui<an]1510. De aceea, pentru noi, Fiul este Dum- 
nezeu adevărat și deocinstire [o`mo,timon] cu Tatăl1511. 
Pentru că nu este inferior Tatălui, ci egal cu Tatăl. Iar 
când Fiul S-a întrupat și S-a făcut om, a făcut aceasta 

                                           
1502 Ibidem/ Idem, p. 114.  
1503 Ibidem/ Ibidem. 
1504 PG 36, col. 80/ Ibidem.  
1505 Ibidem/ Idem, p. 115.  
1506 PG 36, col. 84/ Idem, p. 118.  
1507 Ibidem/ Idem, p. 119.  
1508 Ibidem/ Ibidem.  
1509 PG 36, col. 96/ Idem, p. 127.  
1510 Ibidem/ Ibidem.  
1511 PG 36, col. 97/ Idem, p. 129.  
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pentru ca fiecare dintre noi să se facă Dumnezeu, pe 
cât S-a făcut El om1512. Pentru ca fiecare dintre noi, prin 
slava Lui, să se îndumnezeiască. Căci El s-a făcut 
Mistagog al celor viitoare pentru noi1513, adică Cel care 
ne-a arătat nouă slava Lui cea veșnică.  

În tot cap. al 20-lea al predicii sale, Sfântul 
Grigorios ne arată că Fiul întrupat este deopotrivă 
Dumnezeu și om1514. Și își încheie predica cu îndemnul 
ca să ne salvăm Treimea, pentru ca să fim mântuiți de 
către Treime1515. Cu sensul de a apăra triadologia adevă- 
rată a Bisericii, pentru ca să ne mântuim prin ea.  

A 30-a Predică grigoriosiană sau a 4-a teologică 
este publicată în PG 36, col. 103-134. Și ea este, ca și 
precedenta, Despre Fiul1516. Fiind rostită tot în anul 
3801517.  

Fiul întrupat este Adam cel nou1518 și El a luat firea 
noastră pentru ca să ne mântuie1519.  

Și toate ale Fiului sunt comune Tatălui1520, 
implicit și Duhului Sfânt, și persoanele dumnezeiești 
au o singură voință1521.  

În XXX, 14 Sfântul Grigorios ne vorbește despre 
cum înțelege el mijlocirea Fiului față de Tatăl1522. Și ne 
spune că mijlocirea Fiului față de Tatăl nu înseamnă că 
El cade la picioarele Tatălui pentru noi, ci El mijlocește 

                                           
1512 PG 36, col. 100/ Idem, p. 130.  
1513 PG 36, col. 100.  
1514 PG 36, col. 100-101/ Cele 5 cuvântări, ed. Herald, p. 130-

131.  
1515 PG 36, col. 104/ Idem, p. 132.  
1516 PG 36, col. 104.  
1517 PG 36, col. 103, n. a.  
1518 PG 36, col. 104/ Cele 5 cuvântări, ed. Herald, p. 133.  
1519 PG 36, col. 105/ Idem, p. 134.  
1520 PG 36, col. 116/ Idem, p. 142.  
1521 PG 36, col. 120/ Idem, p. 144.  
1522 PG 36, col. 121-124/ Idem, p. 146-147.  
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prin ceea ce a pătimit ca om pentru noi, ca Cuvânt și 
îndemnător al nostru1523.  

În XXX, 17 Sfântul Grigorios afirmă faptul că 
dumnezeirea nu poate fi numită1524. Însă, Cel ce este și 
Dumnezeu denumesc ființa Lui1525. Dumnezeu are însă 
și nume ale puterii, dar și ale iconomiei Sale, și ne dă 
exemple de astfel de nume ale lui Dumnezeu1526. Și 
toate aceste nume sunt comune dumnezeirii1527. Însă 
Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt numiri proprii/ perso- 
nale1528.  

În XXX, 20, unde Sfântul Grigorios discută 
multiplele nume ale Fiului, el spune că Fiul este 
deoființă cu Tatăl1529. Și dacă e deoființă cu Tatăl, El 
este și deoființă cu Sfântul Duh. 

În Predica a 31-a sau a cincea teologică, Părintele 
nostru a vorbit Despre Sfântul Duh1530. De asemenea 
rostită în anul 3801531. Și o avem publicată în PG 36, col. 
133-172. Și în aceasta, Sfântul Grigorios spune că noi ne 
încredem în dumnezeirea Duhului1532, pentru că El este 
Mângâietorul nostru1533.  

Și Duhul Sfânt purcede din Tatăl1534, dar noi nu 
știm ce înseamnă purcederea Lui din Tatăl1535. Însă 
Duhul Sfânt este Dumnezeu și este deoființă cu Tatăl 

                                           
1523 Ibidem/ Ibidem.  
1524 PG 36, col. 125/ Idem, p. 148.  
1525 Ibidem/ Idem, p. 149.  
1526 PG 36, col. 128/ Idem, p. 150.  
1527 Ibidem/ Ibidem.  
1528 Ibidem/ Idem, p. 150-151.   
1529 PG 36, col. 129/ Idem, p. 152.  
1530 PG 36, col. 133.  
1531 PG 36, col. 133, n. a.  
1532 PG 36, col. 136/ Cele 5 cuvântări, ed. Herald, p. 156.  
1533 Ibidem/ Ibidem.  
1534 PG 36, col. 141/ Idem, p. 160.  
1535 Ibidem/ Idem, p. 160-161.  
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și cu Fiul1536. De aceea, când noi privim către Dum- 
nezeire și către cauza primă și către monarhie, atunci 
vedem unimea Treimii. Dar când privim către Cele în 
care este dumnezeirea, atunci ne închinăm celor trei 
persoane ale dumnezeirii1537.  

În XXXI, 21 Sfântul Grigorios spune că Sfântul 
Duh e pomenit în Sfânta Scriptură și că El a fost cunos- 
cut și în vechime, după cum e cunoscut și de cei de 
acum, din Biserică1538. Pentru că în Vechiul Testament 
a fost predicat în mod clar Tatăl, pe când Fiul într-un 
mod mai întunecat. Pentru ca apoi, în Noul Testament, 
să fie revelat Fiul, pe când dumnezeirea Sfântului Duh 
să fie arătată în mod tainic1539.  

Însă, în viața Bisericii, s-a încetățenit în noi Duhul 
Sfânt, arătându-ne mult mai clar prezența Sa1540.   

Și Sfântul Grigorios găsește că lucrurile s-au pe- 
trecut în firescul lor. Pentru că era nevoie, mai întâi, să 
fie mărturisită dumnezeirea Tatălui, apoi ca Fiul să fie 
propovăduit în mod deschis, pentru ca, în cele din 
urmă, să fie propovăduit Duhul Sfânt1541.  

În XXXI, 27, Sfântul Grigorios consideră că atunci 
când Domnul le-a spus Sfinților Apostoli că Duhul 
Sfânt îi va învăța pe ei toate [In. 14, 26], s-a referit și la 
faptul că îi va învăța și dumnezeirea Duhului Sfânt1542.  

Iar dacă în cap. al 21-lea al predicii de față, Sfântul 
Grigorios a spus că Sfântul Duh e pomenit în Scriptură, 
că pnevmatologia e scripturală, în XXXI, 29, el arată ce 
spune Scriptura că a făcut Duhul Sfânt. Astfel, Sfântul 

                                           
1536 PG 36, col. 144/ Idem, p. 161-162.  
1537 PG 36, col. 149/ Idem, p. 166.  
1538 PG 36, col. 156/ Idem, p. 171.  
1539 PG 36, col. 161-162/ Idem, p. 175.  
1540 PG 36, col. 161/ Ibidem.  
1541 Ibidem/ Ibidem.  
1542 PG 36, col. 164/ Idem, p. 176.  

330



Duh a fost înaintemergător al nașterii lui Hristos, după 
care, la Botezul Lui, Duhul Sfânt L-a mărturisit pe 
Hristos. Când e ispitit Hristos, Duhul Îl duce în pustiu 
[Lc. 4, 1]. Când face Hristos minuni, Duhul Îl însoțește. 
Când Hristos Se înalță la cer, Duhul Îi este urmaș1543.   

După care el vorbește despre numirile scripturale 
ale Duhului Sfânt. Căci Duhul Sfânt este „Duhul lui 
Dumnezeu, Duhul lui Hristos, mintea lui Hristos, 
Duhul Domnului, Însuși Domnul, Duhul înfierii, al 
adevărului, al libertății. [El este] Duhul înțelepciunii, 
al înțelegerii, al sfatului, al tăriei, al cunoașterii, al 
evlaviei, al fricii de Dumnezeu”1544. Duhul Sfânt e 
Făcătorul a toate și le umple pe toate cu ființa Lui. El 
le ține pe toate, umplând lumea după ființa Lui, dar e 
neîncăput în lume după puterea Sa1545.  

Duhul Sfânt e bun, drept, stăpânitor, Care sfin- 
țește prin firea Lui, Care măsoară și împarte, Care 
umple și ține. El a primit moștenire, e slăvit, e îm- 
preună-numărat cu Tatăl și cu Fiul, e amenințător, e 
degetul lui Dumnezeu, e foc ca Dumnezeu, arătând 
prin aceasta deoființimea Sa cu Tatăl și cu Fiul1546.  

Duhul Sfânt este Făcător al lumii, El ne zidește 
din nou prin Botez, apoi prin învierea din morți.  

Duhul Sfânt cunoaște toate, ne învață pe noi, 
suflă unde vrea și cât vrea, ne călăuzește, vorbește, ne 
trimite1547. El îi desparte/ îi separă pe Sfinți de cei 
păcătoși, Se umple de mânie pe păcatele noastre, ne 
ispitește ca să vadă credința noastră, ne descoperă 
lucruri, ne luminează1548. Duhul Sfânt e Dătător de 

                                           
1543 PG 36, col. 165/ Idem, p. 177.  
1544 Ibidem/ Idem, p. 178.  
1545 Ibidem/ Ibidem.  
1546 Ibidem/ Ibidem.  
1547 PG 36, col. 165-168/ Ibidem.  
1548 PG 36, col. 168/ Ibidem.  
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lumină și de viață, e făcător de temple duhovnicește, 
pentru că este îndumnezeitorul și desăvârșitorul nos- 
tru. El precede Botezul nostru și e cerut de noi după 
Botez. Duhul Sfânt lucrează toate ca Dumnezeu, fiind 
împărțit în limbi de foc. Duhul Sfânt împarte harismele 
și El face Apostoli, Profeți, Evangheliști, Păstori și Învă- 
țători.  

Duhul Sfânt cugetă, Se dăruie în multe feluri, e 
limpede, e clar, e neîntinat, e neîmpiedicat de cineva. 
Căci El este preaînțelept, arătându-Și lucrările în multe 
feluri și lămurindu-i și limpezindu-i pe toți. Duhul 
Sfânt e de Sine stătător și neschimbător, e atotpu- 
ternic, e atoatescrutător și pătrunde prin toate du- 
hurile cugetătoare cele curate ale Îngerilor și Sfinților 
Lui1549.  

Duhul Sfânt este Mângâietorul nostru. Iar blasfe- 
mia împotriva Lui este de neiertat1550.  

După care Sfântul Grigorios ne aduce două 
exemple create pentru ca să înțelegem, întrucâtva, 
realitatea Dumnezeului nostru treimic. Și primul 
exemplu este izvorul, râul și ochiul de apă1551. Toate 
poartă apa, dar sub forme diferite, după cum Dumne- 
zeul nostru treimic e unul după ființa Sa, dar întreit în 
persoane. Al doilea exemplu: soarele, raza și lumina. 
Căci raza și lumina nu sunt alt soare, dar se arată ca 
răsărind din soare1552.  

De aceea, toți trebuie să ne închinăm Tatălui și 
Fiului și Sfântului Duh, unicei Dumnezeiri și Puteri, 
căci Ei I se cuvine toată slava, cinstea și puterea în vecii 
vecilor1553.  

                                           
1549 Ibidem/ Ibidem.  
1550 Ibidem/ Idem, p. 179.  
1551 PG 36, col. 169/ Idem, p. 180.  
1552 Ibidem/ Ibidem.  
1553 PG 36, col. 172/ Idem, p. 181.  
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Predica a 32-a este editată în PG 36, col. 173-212, și 
a fost rostită în 3801554. Ea poartă titlul: Despre 
stăpânirea de sine în discuții și că nu toți oamenii [pot] 
și nici în orice vreme trebuie să discutăm despre Dum- 
nezeu1555. Și în care Sfântul Grigorios spune că cel mai 
frumos cuvânt al nostru este cuvântul pace [eivrh,nh], pe 
când cel mai urât și mai periculos cuvânt este pentru 
noi cuvântul ceartă [dico,noia]1556. Pentru că pacea zi- 
dește și extinde Biserica, pe când cearta o împarte.  

De aceea, cei care se pornesc repede spre ceartă, 
atunci când e vorba despre discuții teologice, sunt cei 
înflăcărați, dar care nu au și rațiune și cunoaștere, și a 
căror credință navighează fără cârmaci1557. Pentru că 
râvna pentru cele duhovnicești trebuie să fie însoțită 
de o cunoaștere profundă a teologiei și a vieții Bisericii 
și de puterea de a discerne mereu între ce e bine și ce 
e rău.  

În XXXII, 10, Sfântul Grigorios Teologul vorbește 
despre rânduiala ierarhică a Bisericii1558.  

Însă, deși unii au rolul de cap, alții de ochi, alții 
de mâini, alții de picioare în Biserică, totuși, cu toții 
suntem într-o bună unire și ne purtăm unii pe alții1559.  

Pentru că toți suntem în trupul lui Hristos și 
suntem un singur Hristos, fiindu-ne mădulare unii 
altora1560. De aceea, Sfântul Grigorios ne învață să 
respectăm și să păstrăm rânduiala în Biserică, adică 
raporturile firești între cler și credincioși1561. Pentru că 

                                           
1554 PG 36, col. 173, n. a.  
1555 PG 36, col. 173-174.  
1556 PG 36, col. 175-176.  
1557 PG 36, col. 179-180.  
1558 PG 36, col. 185-186.  
1559 PG 36, col. 185.  
1560 PG 36, col. 185-186.  
1561 PG 36, col. 187-188.  
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unii conduc Biserica, iar alții se lasă conduși de ierarhia 
Bisericii.  

Predica a 33-a poartă numele Împotriva arienilor 
și despre sine însuși1562 și se află editată în PG 36, col. 
213-238. A fost rostită la mijlocul anului 3801563. Și în ea 
aflăm situația dureroasă a Bisericii de la acea dată. 
Pentru că arienii (urmașii întru erezie ai ereticului 
Arios, condamnat la Sinodul I Ecumenic, din 325) erau 
majoritari în Constantinopol. Tocmai de aceea, arienii 
se considerau bogați în credincioși și se mândreau cu 
asta, iar Biserica era săracă de oameni1564.   

Din XXXIII, 8 aflăm că unii dintre credincioșii 
Bisericii îi reproșau Sfântului Grigorios Teologul că se 
îmbracă într-un veșmânt uzat, ponosit și că nu are fața 
elegantă1565. Totodată spuneau despre el că e rustic și 
grosolan în vorbire1566.  

Însă cei care se pronunță asupra persoanei sale, le 
spune el, trebuie să remarce în același timp că el nu 
bârfește, nici nu e glumeț, nu e avid de cumpărături și 
nici de pălăvrăgeală, ci de conversația serioasă1567. El nu 
frecventează Zevxipponul [Zeu/xippon] (locul în care 
ereticii își prezentau învățătura)1568 ca pe un nou 
Ierusalim1569 și nici nu umblă din casă în casă ca 
oamenii lingușitori și care se burdușesc de mâncare1570.  

                                           
1562 PG 36, col. 213-214/ În engleză: ed. Charles Gordon 

Browne and James Edward Swallow,  
cf. http://www.newadvent.org/fathers/310233.htm.   
1563 PG 36, col. 213-214, n. a/ Ibidem.  
1564 PG 36, col. 213-214/ Ibidem.  
1565 PG 36, col. 223-224/ Ibidem.  
1566 PG 36, col. 223/ Ibidem.  
1567 PG 36, col. 225-226/ Ibidem.  
1568 PG 36, col. 225, n. 68.  
1569 PG 36, col. 225/ ed. Charles Gordon Browne and 

James Edward Swallow.  
1570 PG 36, col. 225-226/ Ibidem.  

334

http://www.newadvent.org/fathers/310233.htm


În XXXIII, 9, Sfântul Grigorios se caracterizează 
pe sine drept un om de modă veche și un filosof, care 
consideră că cerul este comun tuturor. Pentru că noi 
avem în comun întreaga creație a lui Dumnezeu, dar și 
credința Bisericii1571.  

În capitolul al 10-lea al predicii sale, el le răspunde 
celor care l-au făcut țăran, și le spune că Sfinții David 
și Amos, Profeții Domnului, au fost păstori1572. Și Sfân- 
tul Moisis a fost păstor, și Sfântul Elisseos se îmbrăca 
în piele de oaie, după cum și Sfântul Ioannis Boteză- 
torul s-a îmbrăcat ascetic. De aceea, Dumnezeu Însuși, 
subliniază Sfântul Grigorios, este apărătorul rusticității 
sale1573. Și pentru aceasta el vrea să fie pus împreună cu 
Bitleemul, pentru ca să fie disprețuit împreună cu 
staulul în care S-a născut Domnul1574.   

În XXXIII, 16, Sfântul Grigorios vorbește despre 
eretici, amintind de Valentinos, de cei care credeau în 
eoni, de Marcionos, de Montanos, de Manos, de 
Navatos, de Sabbelios, de Arios1575.  

Și îi consideră pe arieni, pe urmașii lui Arios întru 
credința cea rea, drept noul iudaism [to.n kaino.n 
VIoudai/smo.n]1576, pentru că limitează Dumnezeirea la Cel 
nenăscut1577, adică la Tatăl. Însă Tatăl nu suportă să fie 
lipsit de Fiul, după cum nici Fiul să fie lipsit de Duhul 
Sfânt1578. Căci niciun om nu poate fi duhovnicesc fără 
Duhul Sfânt1579.  

                                           
1571 Ibidem/ Ibidem.  
1572 Ibidem/ Ibidem.  
1573 PG 36, col. 227-228/ Ibidem.  
1574 Ibidem/ Ibidem.  
1575 PG 36, col. 233-234/ Ibidem.  
1576 PG 36, col. 233-236/ Ibidem.  
1577 PG 36, col. 236/ Ibidem.  
1578 PG 36, col. 235-236/ Ibidem.  
1579 Ibidem/ Ibidem.  
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Predica a 34-a este editată în PG 36, col. 241-256, 
și a fost rostită la venirea egiptenilor1580.  

A fost rostită de el în luna august a anului 3801581. 
Iar egiptenii despre care se face vorbire aici, făceau 
parte dintr-o flotă egipteană, care a adus cereale în 
Constantinopol. Și egiptenii, în loc să se ducă în bise- 
ricile arienilor, au venit la Slujbă în Biserica Sfântului 
Grigorios Teologul1582. De aceea, el s-a referit la ei, la 
cei veniți în Biserica lui.  

Și el le laudă râvna lor. Pentru că Egiptul a fost 
îmbogățit de Domnul, de Cel care a fost odată fugar în 
Egipt1583.  

În XXXIV, 5 el vorbește despre idolatria păgână a 
Egiptului, dar și despre cum egiptenii s-au lepădat de 
idolii lor pentru Hristos1584. De aceea, el îi îmbrățișează 
și îi salută pe egiptenii veniți la Biserică, socotindu-i 
membri ai unuia dintre cele mai nobile popoare creș- 
tine1585. Poporul Bisericii este cel curățit de Cuvântul 
lui Dumnezeu1586 și este bine călăuzit de către Duhul 
Sfânt1587. Iar Dumnezeu consistă în Trei foarte mari: în 
Cauză, Făcător și Desăvârșitor, adică în Tatăl, Fiul și 
Sfântul Duh, care nu Se separă unul de altul și prin asta 
să împartă firea Lor comună, dar nici nu se contractă, 
pentru a Se transforma într-o singură persoană1588.   

                                           
1580 PG 36, col. 241-242/ În engleză: ed. Charles Gordon 

Browne and James Edward Swallow, cf.  
http://www.newadvent.org/fathers/310234.htm.  
1581 PG 36, col. 241, n. a.  
1582 Cf. http://www.newadvent.org/fathers/310234.htm.  
1583 PG 36, col. 241-242/ ed. Charles Gordon Browne and 

James Edward Swallow.  
1584 PG 36, col. 245-246/ Ibidem.  
1585 Ibidem/ Ibidem.  
1586 PG 36, col. 248/ Ibidem.  
1587 Ibidem/ Ibidem.  
1588 PG 36, col. 249-250/ Ibidem.  
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Căci nebunia ariană [th/j VAreianh/j mani,aj] era 
aceea care împărțea firea și separa persoanele dumne- 
zeiești, pe când ateismul sabellian [th/j Sabellianikh/j 
avqei<aj] vorbea despre contractarea Treimii într-o sin- 
gură persoană1589. Și Sfântul Grigorios numește sabe- 
llianismul ateism, pentru că el distruge Treimea. 
Așadar, cine nu mărturisește că Dumnezeu e triper- 
sonal e un ateu. Pentru că nu vorbește despre Dumne- 
zeul cel adevărat, despre Dumnezeul treimic.  

Pentru că noi, creștinii ortodocși, ne închinăm 
unei Dumnezeiri în trei persoane1590. Căci toate pe care 
le are Tatăl, le are și Fiul, în afară de faptul de a fi 
Cauză/ Izvor. După cum toate pe care le are Fiul le are 
și Duhul Sfânt, în afară de filiație1591.   

În XXXIV, 14, Sfântul Grigorios Teologul atestă 
faptul că Sfântul Lucas Evanghelistul este autorul cărții 
Faptele Apostolilor1592. Pentru ca în cap. al 15-lea al 
predicii, și ultimul, el să ateste faptul că Epistola a doua 
către Corinteni e a Sfântului Apostol Pavlos1593.  

A 35-a predică a Sfântului Grigorios, Patriarhul 
Constantinopolului, se numește: Despre Mucenici și 
împotriva arienilor1594.  

Ea este editată în PG 36, col. 257-262, și e din luna 
noiembrie a anului 3801595.   

Iar aici el spune că Sfinții Mucenici au învins în 
marele război1596 al chinurilor. În XXXV, 3, Sfântul 
Grigorios vorbește despre Sfântul Profet Iliu, cel prigo- 

                                           
1589 Ibidem/ Ibidem.  
1590 PG 36, col. 249/ Ibidem.  
1591 PG 36, col. 251-252/ Ibidem.  
1592 PG 36, col. 253-254/ Ibidem.  
1593 Ibidem/ Ibidem.  
1594 PG 36, col. 257-258.  
1595 PG 36, col. 257, n. a.  
1596 PG 36, col. 257.  

337



nit de împărăteasa Iezabel și spune că via lui Dum- 
nezeu este Biserica Lui1597. Această predică, însă, nu are 
final, fiind prezentată aici ca una neterminată, formată 
doar din 4 capitole.  

A 36-a predică a Sfântului Grigorios e editată în 
PG 36, col. 265-280, și are un titlu lung: Despre sine, și 
către cei care spun că el a râvnit scaunul Constantino- 
polului, și despre râvna poporului, pe care a arătat-o 
față de el1598. Iar ea a fost rostită pe la mijlocul lunii 
decembrie a anului 3801599.  

Și aici acesta ne spune că invidia l-a întunecat pe 
Lucifer și l-a făcut să cadă din mintea lui luminată. Iar 
Adam a fost izgonit din Paradis, fiind jefuit de el prin 
plăcere și femeie1600. Însă, dacă cinstim purpura împă- 
raților sau haina și barba filosofilor, trebuie să ne 
aducem aminte că săracul Lazaros a fost disprețuit1601, 
dar a moștenit Împărăția Lui.  

Predica a 37-a e publicată în PG 36, col. 281-308. 
Și ea este un comentariu la Mt. 19, 1-12, de la finalul 
anului 3801602.  

Și în aceasta Sfântul Grigorios ne spune că 
Domnul S-a făcut tuturor toate, pentru ca pe toți să-i 
câștige1603. Căci El S-a făcut om pentru ca să sfințească 
toate cele ale oamenilor1604.  

Iar Sfântul Grigorios compătimește cu Hristos, 
numindu-L „Hristosul meu”, și ne cere și nouă să 
compătimim împreună cu El1605.  
                                           

1597 PG 36, col. 259-260.  
1598 PG 36, col. 265-266.  
1599 PG 36, col. 265, n. a.  
1600 PG 36, col. 269-270.  
1601 PG 36, col. 277-280.  
1602 PG 36, col. 281-282 și PG 36, col. 281, n. a.  
1603 PG 36, col. 283-284.  
1604 Ibidem.  
1605 PG 36, col. 285-286.  
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După aceea, vorbind despre modul cum L-au 
ispitit pe El oamenii, Sfântul Grigorios ne spune că 
trebuie să închidem gura, după exemplul Domnului, în 
fața celor care vor să vorbească cu noi lucruri absur- 
de1606. Pentru că nu trebuie să le răspundem acelora 
care întreabă fără rațiune1607.  

În XXXVII, 7, Sfântul Grigorios subliniază faptul 
că Domnul a murit atât pentru bărbați cât și pentru 
femei1608. Pentru întreaga umanitate, mântuind pe toți 
oamenii. De aceea, „bine îi este femeii să-L cinstească 
pe Hristos prin bărbat, [după cum] bine îi este și bărba- 
tului să nu necinstească Biserica prin femeie”1609.  

Pentru că Hristos exclude digamia [th.n digami,an]/ 
bigamia1610. Căci El este capul unui singur trup1611, adică 
al unui singur cuplu căsătorit.  

Însă căsătoria e bună, subliniază Sfântul Grigo- 
rios, dar nu este mai înaltă decât fecioria1612. Dar atât 
cei care trăiesc în feciorie, cât și cei căsătoriți, trebuie 
să își îndrepte cu totul sufletul lor spre Dumnezeu1613.  

În XXXVII, 19, el ne spune că desfrânarea și 
preadesfrânarea nu sunt numai păcatele trupești, 
sexuale, ci și orice păcat și faptă rea făcute la adresa 
celor dumnezeiești1614. Iar orice erezie, înșelare demo- 
nică și răstălmăcire a Tradiției Bisericii este o preades- 
frânare. E o ieșire din relația cu Dumnezeu. Pentru că 
vrei prin acestea ca realitatea Bisericii să fie alta și nu 
cea care este.  
                                           

1606 PG 36, col. 287-290.  
1607 PG 36, col. 289-290.  
1608 Ibidem.  
1609 PG 36, col. 292.  
1610 Ibidem.  
1611 Ibidem.  
1612 PG 36, col. 293.  
1613 PG 36, col. 295-296.  
1614 PG 36, col. 303-304.  
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Predica a 38-a e publicată în PG 36, col. 311-334. Și 
ea a fost rostită în ziua de 25 decembrie 3801615, înce- 
putul ei fiind transformat în cântare liturgică: „Hristos 
Se naște, slăviți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L! 
Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot 
pământul!”1616. Pentru că titlul acestei predici este La 
Teofanie sau la Nașterea Mântuitorului1617. 

Și Sfântul Grigorios îndeamnă aici femeile să se 
facă fecioare, pentru ca să fie și ele mame ale lui Hris- 
tos1618. Să se facă fecioare prin curăția dumnezeiască 
interioară, pentru ca Hristos Dumnezeu să Se nască și 
în ele. Însă Hristos, de asemenea, Se naște și în 
sufletele bărbaților care se curățesc de patimi pentru El 
și se umplu de slava Lui. 

Căci acum, de acest praznic, spune Sfântul 
Grigorios, Se naște Cel fără de mamă [o` avmh,twr] – Cel 
care S-a născut din Tatăl, mai înainte de veci, fără de 
mamă –, iar acum, El născându-Se din Fecioara Maria, 
cea preacurată și preasfântă, Se naște fără de tată 
[avpa,twr]1619. Iar Teofania înseamnă Nașterea Domnu- 
lui1620, pentru că, „prin naștere, Dumnezeu S-a arătat 
oamenilor”1621. Căci o numim Teofanie, pentru că El S-

                                           
1615 PG 36, col. 311, n. a.  
1616 PG 36, col. 312/ Sfântul Grigorie Teologul, Cuvânt la 

Nașterea cea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos, Cuvânt la 
Sfintele Paști. Panegiric (Cuvânt de laudă) la Sfântul Vasile cel 
Mare, Ed. IBMO, București, 2009, p. 7. Traducerea românească 
a acestei Predicii a 38-a, din ed. citată, îi aparține Pr. Drd. 
Eugen Morar și a făcut-o după EPE [ELLHNES PATERES 
THS EKKLHSIAS] 27, p. 36-71, cf. paginii editoriale.  O voi 
cita: ed. Eugen Morar, p.  

1617 PG 36, col. 312.  
1618 PG 36, col. 313/ ed. Eugen Morar, p. 7.   
1619 Ibidem/ Idem, p. 8.  
1620 Ibidem/ Ibidem.  
1621 Ibidem/ Idem, p. 9.  
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a arătat oamenilor, și o numim Naștere a Lui, pentru 
că El S-a născut ca om1622.  Iar El S-a făcut om pentru 
ca să ne reîntoarcă pe noi la Dumnezeu1623.  

Și Sfântul Grigorios ne îndeamnă să prăznuim 
dumnezeiește Nașterea Lui, pentru că acum prăznuim 
vindecarea noastră și zidirea noastră din nou1624.  

Căci noi nu cunoaștem pe cele care sunt în Dum- 
nezeu, ci pe cele care sunt în jurul Lui1625. Dar când 
Dumnezeu ne curățește mintea noastră și îi dă să aibă 
chip dumnezeiesc, El ne face casnicii Săi1626.  

În XXXVIII, 8, Sfântul Grigorios Teologul nu- 
mește monoteismul iudaic monarhie iudaizantă [th.n 
monarci,an VIoudai<zontej], pentru că exclude Treimea, și 
caracterizează drept invidie ellinească [th.n avfqoni,an 
~Ellhni,zontej] politeismul păgân1627. Iar în XXXVIII, 9, 
el vorbește despre crearea de către Dumnezeu, din 
bunătate, a Puterilor cerești. Căci Tatăl a gândit Pute- 
rile îngerești și cerești, și gândirea Lui a devenit 
lucrare, pentru că a împlinit-o împreună în Cuvântul și 
a desăvârșit-o în Duhul1628.  

După lumea îngerească, Dumnezeu a creat o a 
doua lume, pe cea materială și văzută1629. Iar pe om îl 
creează Dumnezeu ca pe o ființă care este din 
amândouă firile, și din cea nevăzută și din cea văzu- 
tă1630. Căci trupul omului este material, dar sufletul lui 
este rațional și este chip al lui Dumnezeu1631. De unde 

                                           
1622 Ibidem/ Ibidem.  
1623 PG 36, col. 316/ Ibidem.  
1624 Ibidem/ Idem, p. 10.  
1625 PG 36, col. 317/ Idem, p. 12.  
1626 Ibidem/ Idem, p. 13.  
1627 PG 36, col. 320.  
1628 PG 36, col. 320/ ed. Eugen Morar, p. 15.  
1629 PG 36, col. 321/ Idem, p. 16.  
1630 Ibidem/ Idem, p. 17.  
1631 Ibidem/ Ibidem.  
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înțelegem că Sfântul Grigorios reducea chipul lui 
Dumnezeu doar la sufletul omului.  

Și Dumnezeu l-a cinstit pe om cu stăpânire de 
sine/ cu voință liberă și l-a pus în Paradis1632.  

Însă când omul a păcătuit, moartea, care era 
pedeapsa păcatului, a fost o expresie a iubirii de oa- 
meni a lui Dumnezeu. Pentru ca, prin moarte, răul să 
nu fie nemuritor1633. Dar pentru a elimina răutatea din 
oameni, Însuși Dumnezeu Se întrupează, pentru ca, în 
persoana Lui, firea dumnezeiască să o îndumnezeiască 
pe cea omenească1634.  

Când S-a botezat, Domnul a curățit apele Iorda- 
nisului1635. Iar prin întreaga Lui iconomie, noi am 
primit desăvârșirea și zidirea din nou și reîntoarcerea 
la primul Adam1636, la starea în care a fost creat primul 
om de către Dumnezeu.  

Darurile Magilor sunt explicate în XXXVIII, 17: I-
au adus aur ca unui Împărat, I-au adus tămâie ca unui 
Dumnezeu și I-au adus smirnă, pentru că El va muri 
pentru noi1637.  

A 39-a Predică a Sfântului Grigorios este editată 
în PG 36, col. 335-360, și se numește Despre sfintele 
Lumini [Eivj ta. a;gia Fw/ta]1638. Și ea a fost rostită la 
Constantinopol, în ziua de 6 ianuarie 3811639.  

Iar în prima frază a predicii, el folosește sintagma 
Iisus al meu: „iarăși Iisus al meu și iarăși o Taină1640. Dar 

                                           
1632 PG 36, col. 323-324/ Idem, p. 18.  
1633 PG 36, col. 324/ Idem, p. 19.  
1634 PG 36, col. 325/ Idem, p. 20-21.  
1635 PG 36, col. 329/ Idem, p. 24.  
1636 Ibidem/ Idem, p. 25.  
1637 PG 36, col. 332/ Idem, p. 26.  
1638 PG 36, col. 336.  
1639 PG 36, col. 335, n. a.  
1640 PG 36, col. 336/ ed. Charles Gordon Browne and 

James Edward Swallow, cf.  
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nu avem de-a face cu o taină ellinească, păgână, ci cu 
una înaltă și dumnezeiască, pentru că e ziua sfintelor 
Lumini, care își are începutul în Botezul Domnului1641.   

Pentru că Tainele Bisericii sunt sfinte, în compa- 
rație cu cele elline, păgâne, pe care le descrie în capito- 
lele al 4-lea și al 5-lea al predicii sale1642. Iar prostia/ 
nebunia [h` a;noia] păgână se datorează demonilor1643.  

La sfârșitul lui XXXIX, 8, Sfântul Grigorios ne 
spune că acolo unde există curățire, există și iluminare, 
iar acolo unde există iluminare, s-a împlinit dorul după 
cele mai mari lucruri ale lui Dumnezeu1644. Căci acolo 
unde există iluminare, adică vederea lui Dumnezeu, 
dorul nostru de Dumnezeu se împlinește în vederea 
slavei Lui. Pentru ca în XXXIX, 12, el să mărturisească 
faptul că există un singur Tată din Care sunt toate, și 
un singur Domn Iisus Hristos prin Care sunt toate și 
un singur Duh Sfânt în Care sunt toate1645 cele create.  

Însă, precizează Sfântul Grigorios, prepozițiile 
din, prin și în nu vorbesc despre o tăiere/ împărțire a 
ființei dumnezeiești, ci ele caracterizează persoanele 
dumnezeiești, care au o singură fire și aceea neameste- 
cată1646.  

Tatăl este Tată și este fără de început, pentru că El 
nu este din cineva. Pe când Fiul este Fiu, dar El nu este 
fără de început după cauza Lui, pentru că El este din 
Tatăl.  

Însă, în sens temporal, Fiul este fără de început, 
pentru că El a făcut timpul și El nu se află sub timp. Iar 

                                           
http://www.newadvent.org/fathers/310239.htm.  
1641 Ibidem/ Ibidem.  
1642 PG 36, col. 337-340/ Ibidem.  
1643 PG 36, col. 341/ Ibidem.  
1644 PG 36, col. 344/ Ibidem.  
1645 PG 36, col. 348/ Ibidem.  
1646 Ibidem/ Ibidem.  
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Duhul Sfânt este cu adevărat Duh și El vine din Tatăl, 
dar nu prin naștere, ci prin purcedere1647.  

Și aici, în cap. al 12-lea al acestei predici, Sfântul 
Grigorios spune că însușirile personale ale persoanelor 
dumnezeiești sunt nemișcate1648, adică neschimbabile.  

În capitolele al 15-lea și al 16-lea ale predici, 
Părintele nostru vorbește despre Botezul Domnu- 
lui1649. Iar Sfântul Duh a coborât ca o porumbiță peste 
cinstitul Său trup1650.  

A 40-a Predică grigoriosiană e publicată în PG 36, 
col. 359-428, și a fost rostită în ziua de 7 ianuarie 381, 
la Constantinopol1651. Ea poartă titlul: Despre Sfântul 
Botez1652.  

Și aici se referă la predica din ziua anterioară, 
spunându-ne totodată că lungimea cuvântului, a 
predicii, este un vrăjmaș [pole,mioj] al ascultătorilor, 
după cum mâncarea peste măsură e un vrăjmaș al 
trupului1653. Însă, deși afirmă acest lucru, predica de 
față e și mai mare decât cea anterioară, având 46 de 
capitole. Iar dacă se referă la cea de ieri, abia rostită cu 
câteva ore înainte, înseamnă că nu a scris-o anterior. Și 
dacă n-a scris-o, înseamnă că ea a fost transcrisă de 
copiști în chiar timpul rostirii ei? Probabil că da! Sau, 
poate, doar începutul a fost scris de pe o zi pe alta, iar 
grosul textului era pregătit de mai mult timp. În XL, 2, 
Sfântul Grigorios ne spune că Scriptura vorbește 

                                           
1647 Ibidem/ Ibidem.  
1648 Ibidem/ Ibidem.  
1649 PG 36, col. 351-354/ Ibidem.  
1650 PG 36, col. 353/ Ibidem.  
1651 PG 36, col. 359, n. a.  
1652 PG 36, col. 360.  
1653 PG 36, col. 360/ ed. Charles Gordon Browne and 

James Edward Swallow, cf.  
http://www.newadvent.org/fathers/310240.htm.  
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despre 3 nașteri ale noastre: cea după trup, cea din 
Botez și cea prin înviere1654.  

Iar nașterea noastră trupească este una a nopții și 
a robiei și e pătimașă, pe când cea din Botez e una a 
zilei și a libertății și ne curățește de patimi1655. A treia 
naștere însă e foarte înfricoșătoare și foarte scurtă, ea 
adunând într-o clipă întreaga umanitate în fața Făcăto- 
rului nostru1656.  

Și Hristosul meu, spune Sfântul Grigorios, a 
cinstit toate aceste nașteri în persoana Sa. Căci prima 
naștere a omului a cinstit-o prin prima și vitala insufla- 
re pe care a dat-o omului la crearea lui. A doua naștere 
a omului a cinstit-o prin Întruparea și Botezul Lui. Iar 
a treia a cinstit-o prin Învierea Lui din morți1657.   

„Botezul este luminare a sufletelor, e schimbare a 
vieții, e cercetare a conștiinței întru Dumnezeu”1658. 
Botezul e cel care ajută neputința noastră, este o 
renunțare la trupul nostru, adică la patimile din noi, e 
o urmare a Duhului Sfânt, e o părtășie [koinwni,a] a 
noastră cu Dumnezeu Cuvântul, e o îndreptare a 
noastră, a celor zidiți de către Dumnezeu, e un potop 
[kataklusmo.j] al milei lui Dumnezeu, care copleșește 
păcatele noastre, e o împărtășire de lumina Lui, e o 
nimicire a întunericului din noi înșine1659.   

Botezul, continuă Sfântul Grigorios, este trăsură 
către Dumnezeu, e călătorie dimpreună cu Hristos, e 
fundamentul credinței, e desăvârșire a minții, e cheia 
Împărăției cerurilor, este eliberarea noastră din robia 
demonilor, e pierderea lanțurilor patimilor, este refa- 

                                           
1654 Ibidem/ Ibidem.  
1655 Ibidem/ Ibidem.  
1656 PG 36, col. 361-362/ Ibidem.  
1657 Ibidem/ Ibidem.  
1658 PG 36, col. 361/ Ibidem.  
1659 Ibidem/ Ibidem.  
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cerea întregului om. Pentru că Botezul este cel mai bun 
și cel mai plin de cuviință dar dintre darurile lui 
Dumnezeu1660.  

În XL, 4, Sfântul Grigorios Teologul vorbește 
despre numirile Botezului: dar [dw/ron], harismă 
[ca,risma], Botez [Ba,ptisma], ungere [cri,sma], luminare 
[fw,tisma], veșmântul nemuririi [avfqarsi,aj e;nduma], baia 
nașterii din nou [loutro.n paliggenesi,aj], pecete [sfra- 
gi/da], tot ceea ce [este mai] de cinste [pa/n o[ ti ti,mion]1661 
pentru oameni. Pe când în XL, 5, El ne spune că 
Dumnezeu e lumină, e prima Lumină, pe când a doua 
lumină e Îngerul, iar a treia este omul1662.  

Iar Botezul Bisericii este cu apă și cu Duh, pentru 
că omul are trup și suflet. Iar harul dumnezeiesc e cel 
care ne curățește adâncimile noastre interioare1663.    

În XL, 10, Sfântul Grigorios vorbește despre 
ispitirea Domnului de către Satana1664, pe când, în cap. 
al 13-lea, el vorbește despre cele trei categorii de 
oameni mântuiți de Dumnezeu: robii, slujitorii și fiii1665.  

Pe desfrânata Raav a îndreptat-o filoxenia [filo- 
xeni,a]/ iubirea de străini, pe când, pe vameșul care se 
ruga în templu, l-a înălțat smerenia [tapei,nwsij], 
smerirea de sine în fața lui Dumnezeu, căci și-a recu- 
noscut păcatele lui în fața Sa1666. De aceea, trebuie să 
fim înceți la a face rele și rapizi la cele care țin de 
mântuirea noastră1667. În XL, 28, Sfântul Grigorios 
Teologul pledează energic pentru pedobaptism, adică 

                                           
1660 Ibidem/ Ibidem.  
1661 Ibidem/ Ibidem.  
1662 PG 36, col. 363-364/ Ibidem.  
1663 PG 36, col. 367-368/ Ibidem.  
1664 PG 36, col. 369-372/ Ibidem.  
1665 PG 36, col. 373-374/ Ibidem.  
1666 PG 36, col. 384/ Ibidem.  
1667 PG 36, col. 393/ Ibidem.  
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pentru Botezul copiilor. Și el ne spune că pe copii e mai 
bine să îi sfințim prin Botez, chiar dacă ei sunt incon- 
știenți [avnaisqh,twj] de ceea ce primesc, decât să îi 
îndepărtăm nepecetluiți [avsfra,gista] și nedesăvârșiți 
[avte,lesta]1668. Căci tăierea-împrejur, cea de la 8 zile, a 
fost o pecetluire tipologică, prefiguratoare a Botezului, 
dată unor copii fără rațiune1669. Și la fel a fost și ungerea 
ușorilor casei, pentru a-i mântui pe cei întâi-născuți1670.  

Însă, în același loc, el îi sfătuiește pe cei credin- 
cioși ca să aștepte vârsta de trei ani a copilului, mai 
mult sau mai puțin, pentru ca acesta să fie botezat în 
stare să asculte și să răspundă în cadrul Sfintei Taine a 
Botezului1671.  

Dar iată că Tradiția Bisericii a păstrat prima subli- 
niere a Sfântului Grigorios, adică pe aceea de a-i boteza 
pe copii în primul an de viață, pentru că trebuie să fie 
curățiți și sfințiți prin Sfântul Botez. Așa după cum 
tăierea-împrejur, care prefigura Botezul, era întipărită 
în trupul copilului la 8 zile de la nașterea sa.  

Căci ceea ce face Dumnezeu cu noi în Botez 
depășește cu totul înțelegerea minții noastre, chiar 
dacă suntem maturi, pentru că slava lui Dumnezeu e 
cea care se coboară în noi și ne curățește și ne sfințește.  

În XL, 42, Sfântul Grigorios accentuează faptul că 
în Treime nu există nicio robie, nimic creat, nimic 
străin1672.  

Iar Fiul lui Dumnezeu a fost nepătimitor după 
dumnezeirea Sa, dar pătimitor după umanitatea Sa1673, 
pe care a asumat-o în persoana Sa cea veșnică.  

                                           
1668 PG 36, col. 400/ Ibidem.  
1669 Ibidem/ Ibidem.  
1670 Ibidem/ Ibidem.  
1671 Ibidem/ Ibidem.  
1672 PG 36, col. 420/ Ibidem.  
1673 PG 36, col. 421/ Ibidem.  
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Predica a 41-a este la Cincizecime1674. Și e pu- 
blicată în PG 36, col. 427-452. Ea a fost rostită la 
Constantinopol, în anul 3811675. Și el ne spune că acest 
praznic trebuie trăit în mod duhovnicește1676, ca, de 
altfel, toate praznicele Bisericii.  

Hristos, Noul Adam, este al 77-lea de la Adam, 
potrivit genealogiei pe care ne-o oferă Sfântul Lucas în 
Evanghelia sa1677. Iar noi prăznuim Cincizecimea, adică 
venirea Duhului, cea făgăduită mai înainte, ca împlinire 
a nădejdii noastre1678. Căci Sfântul Duh a fost din veci, 
este și va fi, fiindcă nu are un început și nici nu are un 
sfârșit. Pentru că din veci Duhul Sfânt e împreună-unit 
și împreună-numărat cu Tatăl și cu Fiul1679.  

Însă Dumnezeul treimic, prin slava Lui, din veci 
dăruiește, desăvârșește, plinește, sfințește și îndumne- 
zeiește, El rămânând veșnic identic cu Sine și format 
din Cei împreună rânduiți1680. Iar Dumnezeul treimic 
este nevăzut, netemporal, de necuprins, neschimbător, 
fără calitate, cantitate și formă, nepipăibil, de la Sine și 
din veci mișcător, de la Sine stăpânitor, de la Sine 
puternic, atotputernic. El e viața și dăruitorul vieții, e 
lumina și dăruitorul luminii, e bun de la Sine și izvorul 
bunătății, este Duh drept, stăpânitor, Domn, Cel care 
trimite și desparte, ziditorul propriului Său templu, 
călăuzitor, lucrător potrivit voinței Sale, dăruitorul ha- 
rismelor celor dumnezeiești1681.  

                                           
1674 PG 36, col. 427-428.  
1675 PG 36, col. 427, n. a.  
1676 PG 36, col. 429/ ed. Charles Gordon Browne and 

James Edward Swallow, cf.  
http://www.newadvent.org/fathers/310241.htm.  
1677 PG 36, col. 433-434/ Ibidem.  
1678 PG 36, col. 436/ Ibidem.  
1679 PG 36, col. 441/ Ibidem.  
1680 Ibidem/ Ibidem.  
1681 Ibidem/ Ibidem.  
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Iar la Cincizecime s-a primit în mod desăvârșit 
Duhul Sfânt, ne spune Sfântul Grigorios, pentru că El 
nu a fost prezent numai prin lucrarea [evnergei,a|] Sa, ca 
mai înainte, ci și ființial [ouvsiwdw/j], unindu-Se cu noi și 
locuind împreună cu noi. Căci dacă a fost lucru potrivit 
ca Fiul să locuiască cu noi în mod trupește, și Duhul 
trebuia să Se arate în mod trupește [swmatikw/j]1682.  

Iar Duhul Sfânt a venit la Cincizecime ca Domn, 
și El a fost trimis, pentru că El nu este împotriva lui 
Dumnezeu. Și din aceasta vedem armonia dintre per- 
soanele dumnezeiești, dar și nesepararea firii Lor1683.  

De aceea, Duhul Sfânt a venit la noi ca un 
Mângâietor. Dar a venit ca un alt Mângâietor, Care este 
împreună-cinstit cu Fiul1684, implicit și cu Tatăl. Pentru 
că este Altul ca persoană, dar e deoființă cu Fiul1685 și 
cu Tatăl. Și Duhul Sfânt S-a arătat în limbi la Cinci- 
zecime, datorită relației Sale intime cu Cuvântul. Și 
limbile au fost de foc, datorită puterii Sale curățitoare 
sau din cauza firii Sale. Căci Dumnezeul nostru e Foc, 
e Foc arzător. Și limbile de foc ale Duhului au fost 
despărțite, au fost pentru fiecare în parte, pentru că 
harismele sunt diverse1686.  

Și astfel, dacă în vechime s-au împărțit limbile, la 
Cincizecime Duhul i-a făcut pe toți una, chiar dacă 
harismele dăruite de El sunt diverse1687.  

Predica a 42-a este editată în PG 36, col. 457-492, 
și ea poartă titlul: Cuvântul de rămas bun [suntak- 
th,rioj] [rostit] în prezența celor 150 de Episcopi1688. 

                                           
1682 PG 36, col. 444/ Ibidem.  
1683 Ibidem/ Ibidem.  
1684 Ibidem/ Ibidem.  
1685 PG 36, col. 444-445/ Ibidem.  
1686 PG 36, col. 445/ Ibidem.  
1687 PG 36, col. 449/ Ibidem.  
1688 PG 36, col. 457.  
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Predică pe care a rostit-o în timpul Sinodului al II-lea 
Ecumenic, în 381, la Constantinopol, în ziua când a 
renunțat la scaunul patriarhal1689.  

Predică pe care o începe cu adresarea: „Iubiți 
Păstori și Împreună-Păstori”1690.  

Și în aceasta Dumnezeiescul Grigorios spune că 
Biserica de la Constantinopol, când a venit el aici, era 
mică și nedesăvârșită1691, dar acum ea este sănătoasă și 
s-a mărit, însă nu e desăvârșită1692. Și el le profețește că 
această Biserică va crește continuu, pentru că acest 
lucru i l-a prevestit lui Duhul Sfânt1693. Pentru că Dum- 
nezeu este cu cei care se mântuie, cu cei care sunt vase 
alese ale Lui1694.  

Căci nimic nu are o mai mare cuviință în fața lui 
Dumnezeu precum cuvântul curat [lo,goj kekaqarme,noj] 
și precum sufletul desăvârșit în toate dogmele 
adevărului [yuch. telei,a toi/j th/j avlhqei,aj do,gmasin]1695. 
Cuvinte din care înțelegem marele crez al Sfântului 
Grigorios: predica curată, deplin ortodoxă, o poate 
rosti doar cel care e desăvârșit în dogmele adevărului. 
Doar cel care mărturisește adevărul integral al Bise- 
ricii.  

În XLII, 10, el numește Constantinopolul „ochiul 
lumii [th/j oivkoume,nhj ovfqalmo.n]”1696. Iar la finalul lui 
XLII, 12, el spune că virtutea nerăsplătită rămâne 

                                           
1689 Cf. http://www.newadvent.org/fathers/310242.htm.  
1690 PG 36, col. 457/ ed. Charles Gordon Browne and 

James Edward Swallow, cf.  
http://www.newadvent.org/fathers/310242.htm.  
1691 PG 36, col. 460/ Ibidem.  
1692 PG 36, col. 465/ Ibidem.  
1693 Ibidem/ Ibidem.  
1694 PG 36, col. 468/ Ibidem.  
1695 Ibidem/ Ibidem.  
1696 PG 36, col. 469/ Ibidem.  
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virtute, iar aceasta privește numai către ceea ce este 
bine1697.  

Sfântul Grigorios Patriarhul mărturisește că el se 
închină Treimii, Care este fără de început. Căci Tatăl 
este fără de început și Fiul este Începutul și Duhul 
Sfânt este cu Începutul. Pentru că Dumnezeul treimic 
are o singură ființă1698. Și Tatăl este unit cu Aceia, din 
Care și prin Care Ei vin, adică cu Fiul și cu Duhul, fără 
ca să se confunde persoanele dumnezeiești între Ele. 
Pentru că persoanele dumnezeiești au toate împreună, 
fără ca Ele să fie despărțite de timp, de voință sau de 
putere1699. Fiindcă Treimea are o fire simplă [ap̀lh/ 
fu,sij] și ea este una și aceeași pentru toate persoanele 
dumnezeiești, având aceeași domnie1700.  

În XLII, 16 el vorbește despre ereticii anti- 
trinitari1701. Adică despre sabellieni și arieni. Și despre 
sabellieni el spune că ei preferă unimea în locul 
Treimii, iar despre arieni spune că ei luptă împotriva 
unimii pentru a vorbi despre trei persoane1702.  

În XLII, 17 Sfântul Grigorios își rezumă mărtu- 
risirea sa triadologică, spunând că în Treime există un 
nenăscut, un născut și un purces. Și Treimea e Dumne- 
zeul nostru și nu o creatură1703.  

Însă în capitolul al 20-lea al predicii sale, Marele 
Patriarh al Bisericii își cere plata pentru munca sa1704. 
Și el le cere Episcopilor ca să aleagă pe altul în locul 
său1705. În XLII, 22, el le spune Episcopilor că nu poate 
                                           

1697 PG 36, col. 472/ Ibidem.  
1698 PG 36, col. 476/ Ibidem.  
1699 Ibidem/ Ibidem.  
1700 Ibidem/ Ibidem.  
1701 Ibidem/ Ibidem.  
1702 Ibidem/ Ibidem.  
1703 PG 36, col. 477/ Ibidem.  
1704 PG 36, col. 481/ Ibidem.  
1705 Ibidem/ Ibidem.  
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să mai suporte circul și teatrul pe care ei îl fac, fiindcă 
el e Patriarhul Constantinopolului, pentru că nu înțele- 
ge nebunia rivalității față de persoana lui și certurile 
unora împotriva altora1706. Iar în XLII, 22, Sfântul 
Grigorios le cere din nou Episcopilor să aleagă pe altul 
în locul său, care să fie plăcut de cei mulți, iar lui să-i 
dea pustia, să-i dea rusticitatea, să i-L dea pe Dum- 
nezeu și numai de Acela să fie plăcut1707.  

În XLII, 26, Sfântul Grigorios își ia rămas bun de 
la Anastasia lui, de la Biserica pe care a zidit-o1708...și 
mi-e mi-au dat lacrimile. Pentru că nu învățăm nimic 
din marile drame ale oamenilor Sfinți. Nu învățăm 
nimic din durerile lor sfinte pentru a zidi Biserica lui 
Hristos. Ci față de ei avem o insensibilitate enormă, 
inuman de mare, demonică, dar suntem sensibili față 
de oameni care ne provoacă sentimente mici, pe înțe- 
lesul nostru.  

Tot aici, el își ia rămas bun de la scaunul lui 
patriarhal, pe care îl numește „înălțime invidiată și 
periculoasă [to. evpi,fqonon u[yoj...kai. evpiki,ndunon]”1709, de 
la ierarhia constantinopolitană și de la toți credincioșii 
pe care i-a păstorit1710. Căci de aici încolo limba lui va 
amuți, nu va mai predica în Constantinopol, ci numai 
mâna lui va mai scrie1711.  

În XLII, 27 el își ia rămas bun de la marea cetate a 
Constantinopolului și o îndeamnă să se apropie de 
adevăr și să se schimbe, căci schimbarea nu e ruși- 
noasă. E rușinoasă numai rămânerea în păcat. După 
care își ia rămas bun de la întreaga Biserică, de la 

                                           
1706 PG 36, col. 483-484/ Ibidem.  
1707 PG 36, col. 488/ Ibidem.  
1708 PG 36, col. 489/ Ibidem.  
1709 Ibidem/ Ibidem.  
1710 PG 36, col. 489-492/ Ibidem.  
1711 PG 36, col. 492/ Ibidem.  
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Răsărit și de la Apus, pentru care și împotriva cărora a 
trebuit să lupte1712. Își ia rămas bun și de la Îngerii 
păzitori ai Bisericii din Constantinopol, dar și de la 
Îngerii păzitori ai venirii lui aici, cât și ai pribegiilor 
sale, căci toate cele ale vieții noastre sunt în mâna lui 
Dumnezeu. Însă, în cele din urmă, își ia rămas bun și 
de la Treime, de la Dumnezeul treimic, de la cugetarea 
și frumusețea lui, rugându-se Ei ca Ea să fie păstrată în 
această cetate și ca Treimea să mântuie poporul său.  

Și îi roagă pe fiii lui să păzească ceea ce i-a învățat 
și să-și amintească totodată de pietrele aruncate de 
el1713. Adică de învățăturile lui împotriva ereticilor, prin 
care a apărat Biserica Treimii.  

Și această cutremurătoare și înălțătoare predică, 
care, pentru mine, e predica sublimă, desăvârșită a 
Sfântului Grigorios Teologul, prin care el și-a apărat 
credința, mărturisirea și sfințenia vieții sale, se încheie 
cu cuvintele: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos [să 
fie] cu voi, cu toți! Amin”1714.  

A 43-a Predică este editată în PG 36, col. 493-606. 
Și aceasta e predica iubirii pentru prietenul său, pentru 
Sfântul Vasilios cel Mare. Și ea se numește Epitaful 
[evpita,fioj] Marelui Vasilios, Episcopul Chesariei Cappa- 
dociei1715, fiind rostită în anul 381, în luna august sau 
septembrie1716. Și încă din prima frază a predicii, 
Sfântul Grigorios îl numește pe prietenul său Marele 
Vasilios [o` Me,gaj Basi,leioj]1717, spunând despre el că se 
                                           

1712 Ibidem/ Ibidem.  
1713 PG 36, col. 491-492/ Ibidem.  
1714 PG 36, col. 492/ Ibidem.  
1715 PG 36, col. 493.   
1716 PG 36, col. 493-494, n. a.  
1717 PG 36, col. 493/ Sfântul Grigorie Teologul, Cuvânt la 

Nașterea cea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos, Cuvânt la 
Sfintele Paști. Panegiric (Cuvânt de laudă) la Sfântul Vasile cel 
Mare, ed. cit., p. 68. Traducerea predicii de față a fost făcută de 
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lăuda cu cuvântările lui, ale lui Grigorios, cum nu s-a 
lăudat cu propriile lui cuvântări1718. De aceea, acum, 
Vasilios, e subiectul cel mai mare al predicii sale1719 și 
predica de față este o datorie1720.  

În XLIII, 2, Sfântul Grigorios vorbește despre 
sufletul dumnezeiesc al Sfântului Vasilios, pe care el l-
a venerat și îl venerează1721. Căci îi e mulțumitor pentru 
prietenia lui și pentru că i-a îndreptat multe greșeli 
personale prin sfaturile sale1722.  

Și tot aici el ne răspunde la întrebarea de ce și-a 
întârziat predica lui. De ce nu a predicat imediat, la 
adormirea Sfântului Vasilios, despre acesta. Căci Sfân- 
tul Vasilios cel Mare a adormit în ziua de 1 ianuarie 379. 
Și ne spune că a întârziat...pentru că trebuia să își cură- 
țească glasul și mintea pentru un asemenea demers 
sfânt1723. Iar când el a murit, Sfântul Grigorios, cu sfatul 
Sfântului Vasilios, se lupta pentru dreapta credință1724. 
Iar dacă s-a luptat pentru dreapta credință, Sfântul 
Grigorios a împlinit și dorința prietenului său, care 
adormea atunci. Căci Sfântul Vasilios a avut aceeași 
luptă sfântă, ca și Sfântul Grigorios: pe aceea de a apăra 
sfânta, curata, catolica, apostolica, ortodoxa și îndum- 
nezeitoarea credință a Bisericii.  

Pentru Sfântul Vasilios, noblețea unui om se 
judecă după vrednicia lui1725, după faptele lui și nu 

                                           
Pr. Prof. Nicolae Donos după PG 36, fiind tipărită inițial în 1931, 
cf. paginii editoriale. Voi cita traducerea sub forma: ed. Donos, 
p.  

1718 Ibidem/ Ibidem.  
1719 Ibidem/ Ibidem.  
1720 PG 36, col. 496/ Idem, p. 69.  
1721 Ibidem/ Ibidem.  
1722 Ibidem/ Ibidem. 
1723 Ibidem/ Idem, p. 70.  
1724 Ibidem/ Ibidem.  
1725 PG 36, col. 500/ Idem, p. 72.  
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după neamul lui. Faptele tale te arată a fi nobil la suflet, 
chiar dacă tu nu te-ai născut într-o familie de neam 
bun, privilegiată. Dar dacă împlinirea voii lui Dum- 
nezeu te face un om cu o viață curată, sfântă, atunci 
noblețea ta este aceasta: cea pe care viața cu Dumnezeu 
ți-a adus-o. Și Sfântul Grigorios subliniază prima mare 
virtute a Sfântului Vasilios: evlavia1726.  

Căci el a avut strămoși Sfinți (cap. 5-8), dar s-a 
născut și într-o familie sfântă, care se nevoia să ajute 
săracii, să găzduiască străinii, să se curățească prin 
înfrânare1727.  

Părinții Sfântului Vasilios au fost Vasilios și 
Emmelia1728. Iar în XLIII, 11, Sfântul Grigorios laudă 
educația, considerând-o bunul principal al nostru. Dar 
nu laudă numai educația creștină, ci și pe cea din afară, 
păgână, pe care mulți creștini, subliniază Sfântul Gri- 
gorios, o disprețuiesc1729, după cum fac și azi. Însă 
Sfântul Grigorios ne spune: „cum nu trebuie să dispre- 
țuim cerul, pământul, aerul și toate celelalte lucruri, 
pentru că unii le-au înțeles rău, adorând făpturile lui 
Dumnezeu, în loc de a-L adora pe Dumnezeu Însuși, 
tot așa trebuie să cultivăm cele ce ne sunt de folos 
pentru viață și pentru desfătarea sufletului și să fugim 
numai de cele primejdioase pentru mântuire, nepu- 
nând creatura mai presus de Creator”1730.  

Căci Sfântul Grigorios avea, ca și Sfântul Vasilios, 
o perspectivă pozitivă asupra cunoașterii, asupra 
culturii, considerând că noi trebuie să luăm ceea ce e 
bun, folositor și mântuitor din întreaga cultură și cu- 
noaștere a lumii. El nu pleda pentru ghetoizarea creș- 

                                           
1726 Ibidem/ Ibidem.  
1727 PG 36, col. 505/ Idem, p. 76.  
1728 Ibidem/ Idem, p. 77.  
1729 PG 36, col. 508/ Idem, p. 79.  
1730 Ed.[iția] Donos, p. 79.  
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tinilor, pentru cantonarea lor numai în cunoașterea 
teologică, ci își dorea niște creștini lucizi, realiști, 
cunoscători ai lumii lor, apți să dialogheze cu toți, 
creștini sau necreștini, și care să fie oameni ai sinte- 
zelor personale și creatoare.  

Cu atât mai mult noi, cei de azi, trebuie să fim în 
stare să înțelegem și să dialogăm cu lumea noastră în 
mod coerent și realist. Iar pentru noi, multiplele speci- 
alizări trebuie să fie un mod de-a fi și nu o excepție.  

Mai întâi de toate, continuă Sfântul Grigorios, 
Sfântul Vasilios și-a început educația cu tatăl său1731. 
După care a studiat în Chesaria1732, în Bizantion și în 
Atena1733. Din XLIII, 15, aflăm că Sfântul Grigorios a 
ajuns mai înaintea Sfântului Vasilios să studieze la 
Atena1734, iar în cap. al 17-lea vorbește despre prietenia 
și iubirea dintre el și Vasilios1735.  

Însă, de când și-au mărturisit reciproc că dorința 
vieții lor este filosofia1736, adică viața ascetică1737, Sfân- 
tul Grigorios spune: „din acea clipă am avut totul în 
comun, trăiam sub același acoperământ, mâncam la 
aceeași masă, aveam aceleași păreri, trăiam în deplină 
armonie și ne spoream reciproc, cu multă râvnă, dra- 
gostea unuia către celălalt.  

[Căci]...iubirile curate și plăcute lui Dumnezeu, 
având o temelie solidă, sunt cu mult mai durabile, și cu 
cât se dezvăluie mai mult frumusețea lor, cu atât mai 
mult leagă de ele și leagă între ei pe cei ce iubesc 
aceleași lucruri.  

                                           
1731 PG 36, col. 509/ ed. Donos, p. 80.  
1732 PG 36, col. 512/ Idem, p. 81.  
1733 PG 36, col. 513/ Idem, p. 83.  
1734 Ibidem/ Idem, p. 84.  
1735 PG 36, col. 517/ Idem, p. 86-87.  
1736 PG 36, col. 520/ Idem, p. 89.  
1737 PG 36, col. 520, n. 75/ Idem, p. 89, n. 8.  
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[Pentru că]...aceasta este legea dragostei celei mai 
presus de noi”1738, a dragostei celei dumnezeiești. 

În XLIII, 21, Sfântul Grigorios ne spune că el și 
Sfântul Vasilios nu știau decât drumul spre Biserică și 
spre Școală, numind aici Bisericile: „casele noastre cele 
sfinte [tou.j i`erou.j h`mw/n oi;kouj]”1739. Pentru că Bisericile 
sunt pline de slava, de sfințenia lui Dumnezeu.  

Sfântul Vasilios pleacă din Atena1740, e hirotonit 
Preot în Chesaria1741, și Sfântul Grigorios deplânge 
realitatea dureroasă a vremii lui în materie de hiroto- 
nii, care e și realitatea lumii noastre: „ierarhia [noastră] 
cea mai sfântă riscă să fie cea mai desconsiderată, 
pentru că treptele ierarhice se dobândesc la noi nu 
ținând seama de virtute, ci de răutate, [căci ele] nu 
[sunt primite] de cei mai vrednici, ci de cei care știu să 
se îndese”1742. Însă, dacă hirotonim oameni improprii, 
nu ajungem să facem nimic bun, pentru că ei vor trage 
în jos Biserica. Căci, subliniază Sfântul Grigorios, hiro- 
tonia nu vine la pachet și cu înțelepciunea de care ai 
nevoie1743.  

Pentru că viața duhovnicească și sfințenia perso-
nală și teologia și bogata cunoaștere culturală, filoso- 
fică și științifică sunt cele cu care trebuie să vii la 
hirotonie, pentru că acestea sunt vrednicia care te face 
propriu de vrednicia preoțească. Reducerea hirotoniei 
doar la diplome și la notele de la examene e o descon- 
siderare profundă a omului pe care îl hirotonești. 
Pentru că nu știi nimic, în mod fundamental despre el, 
dacă nu vrei să auzi cine este, ce a făcut, de ce e în stare.  

                                           
1738 Ed. Donos, p. 89.  
1739 PG 36, col. 524/ ed. Donos, p. 91.  
1740 PG 36, col. 529/ Idem, p. 96.  
1741 PG 36, col. 532/ Idem, p. 97.  
1742 Ed. Donos, p. 98.  
1743 PG 36, col. 533/ ed. Donos, p. 99.  
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Însă Sfântul Vasilios a fost mai întâi citeț, apoi 
Preot și Episcop, primind fiecare treaptă în Biserică de 
la Dumnezeu și în mod dumnezeiește, și nu prin favo- 
ruri umane1744.  

În XLIII, 34, Sfântul Grigorios vorbește despre 
„răul cel mare”1745 al vremii lui: „cruzimea și lăcomia 
celor avuți. [Ei] pândesc timpul, speculează lipsa și trag 
folos de pe urma nenorocirilor”1746. Lucruri care sunt 
însăși ideologia lumii noastre capitaliste, unde nenoro- 
cirea altora e sursa ta de câștig.  

În cap. al 35-lea al predicii de față, Sfântul Grigo- 
rios vorbește despre instituția de caritate a Sfântului 
Vasilios1747. Iar Sfântul Vasilios dăruia mâncare oame- 
nilor, dar dăruia și hrana cuvântului [th/j tou/ lo,gou 
trofh/j], adică predicarea teologică1748. Pentru că adevă- 
rata instituție de caritate nu se ocupă numai de trupul 
oamenilor, ci, în mod esențial, și de sufletul lor.  

Medicamentele, spitalizarea, hrana trebuie să 
meargă mână în mână cu cunoașterea teologică, cu 
virtutea, cu viața liturgică, cu curățirea de patimi. Când 
Sfântul Vasilios a fost hirotonit Episcop, el s-a întrecut 
pe sine însuși, pentru că s-a manifestat și mai evident 
ca om virtuos1749. Căci Vasilios a ajuns Episcop nu prin 
bunăvoința oamenilor față de el, ci prin darul lui 
Dumnezeu1750. Iar lucrarea lui Dumnezeu în el s-a 
văzut prin tot ceea ce a făcut și, în mod special, prin 
teologia lui. Pentru că Sfântul Vasilios cel Mare, 
„umplându-se de Duhul Sfânt, punând...la contribuție 

                                           
1744 Ibidem/ Ibidem.  
1745 Ed. Donos, p. 107.  
1746 Ibidem.  
1747 PG 36, col. 544/ ed. Donos, p. 108.  
1748 PG 36, col. 545/ Idem, p. 109.   
1749 PG 36, col. 548/ Idem, p. 111.  
1750 Ibidem/ Ibidem.  
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și toată rațiunea omenească..., cercetând și toate 
adâncurile Sfintei Scripturi, a scris tratate pline de 
evlavie și altele de combatere și de luptă, prin care a 
frânt îndrăzneala cea mare a ereticilor”1751. Sfântul 
Vasilios a prețuit foarte mult fecioria și asceza1752. Iar 
opera lui exegetică era mult apreciată de contempo- 
ranii săi1753.  

Scrierile Sfântului Vasilios sunt pentru Sfântul 
Grigorios o descoperire a lui Dumnezeu și o întărire a 
credinței sale. Căci, în capitolul al 67-lea al predicii de 
față, el vorbește despre cum resimte opera Sfântului 
Vasilios atunci când o recitește1754.   

Ultimele cuvinte ale Sfântului Vasilios au fost: 
„Întru mâinile Tale îmi încredințez duhul meu [Eivj 
cei/ra,j Sou paraqh,somai to. pneu/ma, mou]”1755.  

Iar în ultimul capitol al predicii, în cap. al 82-lea, 
Sfântul Grigorios se întreabă pe bună dreptate: „Cât 
despre noi, cine oare ne va lăuda atunci când vom 
părăsi viața aceasta?”1756.  

Pentru că adevăratul panegiric îl poate face doar 
cel care te-a cunoscut și te-a iubit foarte mult. Iar 
Sfântul Vasilios era singurul în stare să vorbească 
despre Sfântul Grigorios din mijlocul înțelegerii și al 
iubirii lui.  

 
Predica a 44-a este editată în PG 36, col. 607-622, 

și a fost rostită în ziua de 16 aprilie 383, în Biserica 
Sfântul Mamantos [Μάμαντος]1757 de lângă Nazian- 

                                           
1751 Ed. Donos, p. 115.  
1752 PG 36, col. 577/ ed. Donos, p. 136.  
1753 PG 36, col. 585/ Idem, p. 143.  
1754 Ibidem/ Idem, p. 143-144.  
1755 PG 36, col. 601/ Idem, p. 158.  
1756 Ed. Donos, p. 162.  
1757 A se vedea:  
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zos1758. Titlul ei: Întru duminica cea nouă1759, adică în 
prima duminică după Paști.  

Și aici le spune că astăzi e ziua înnoirii1760, pentru 
că Hristos Cel înviat este o făptură nouă1761. Căci dacă, 
odinioară, din invidia celui rău, moartea a intrat în 
lume, acum, prin suferința Domnului, prin moartea și 
învierea Lui, noi ne-am înnoit, și astăzi prăznuim 
înnoirea mântuirii noastre1762.     

În XLIV, 12, Sfântul  Grigorios îl pomenește pe 
Sfântul Mamas în Biserica căruia predica1763.  

Ultima Predică a Sfântului Grigorios e Predica a 
45-a, editată în PG 36, col. 623-664, și poartă titlul: 
Întru Sfântul Paști1764. Ea a fost rostită la Arianzos pe la 
anul 3851765.  

Și în această predică el ne spune că Paștiul este 
prăznuit în cinstea Sfintei Treimi1766. Iar Dumnezeu l-
a făcut pe om ca pe o altă lume, ca pe o lume mare în 
cea mică1767. Sau „ca pe un alt fel de înger, închinător 
cu fire amestecată, văzător al creației celei nevăzute și 
introdus în tainele cele inteligibile, împărat al celor de 

                                           
https://el.wikipedia.org/wiki/Άγιος_Μάμας.  
1758 Cf. PG 36, col. 607, n. a.  
1759 PG 36, col. 608.   
1760 PG 36, col. 609-610.  
1761 PG 36, col. 612.  
1762 PG 36, col. 611-612.  
1763 PG 36, col. 620.  
1764 PG 36, col. 624.  
1765 PG 36, col. 623, n. a.  
1766 PG 36, col. 624/ Sfântul Grigorie Teologul, Cuvânt la 

Nașterea cea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos, Cuvânt la 
Sfintele Paști. Panegiric (Cuvânt de laudă) la Sfântul Vasile cel 
Mare, ed. cit., p. 29. Traducerea predicii de față a fost făcută de 
Drd. Nicușor Deciu, după EPE 27, p. 152-217, cf. paginii 
editoriale. Voi cita traducerea sub forma: ed. Deciu, p. 

1767 PG 36, col. 632/ Idem, p. 35-36.  
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pe pământ, dar de cele de sus împărățit, pământesc și 
ceresc, vremelnic și nemuritor, văzut și mintal, la 
mijloc aflându-se între măreție și smerenie; unul și 
același din duh și din carne, duh datorită harului, iar 
trup pentru înălțare; unul ca să rămână și pe Făcătorul 
de bine să-L slăvească, iar altul ca să pătimească, iar 
prin pătimire să-și amintească și să fie povățuit, atunci 
când spre trufie se va înălța”1768. Iar Hristos Domnul, 
prin întruparea Sa, a sărăcit pentru noi, ca pe noi să ne 
îmbogățească cu dumnezeirea Lui. Căci El S-a golit, 
pentru puțin timp, de slava Lui, pentru ca noi să ne 
împărtășim de plinătatea Sa1769.   

În XLV, 10, Sfântul Grigorios Teologul ne spune 
că Paști, în evreiește, se scrie Fa,ska și înseamnă trecere 
[th.n dia,basin]1770. Însă în WTT găsim prima oară 
cuvântul ַסח ֶּ֥  ,în Ieș. 12, 11. Pentru că în ebraică [Pesah] פ 
Paști se scrie Pesah și înseamnă trecere1771.  

În XLV, 22, Sfântul Grigorios ne spune că Tatăl 
primește jertfa Fiului, pentru iconomia mântuirii, 
pentru că oamenii aveau nevoie să fie sfințiți prin 
umanitatea Domnului1772. De aceea, trebuie să alegem 
a pătimi împreună cu Hristos și pentru Hristos1773.  

Aici se termină Predicile care ne-au rămas de la 
Sfântul Grigorios Teologul. Însă, fără doar și poate, nu 
de atâtea ori a predicat Marele Teolog al Bisericii.  

După cum am văzut, modul în care el predica era 
complex, având un ambitus larg al problemelor teolo- 
gice discutate, iar expunerea sa era riguroasă. Cunoaș- 
terea lui scripturală era copleșitoare.  

                                           
1768 Ed.[iția] Deciu, p. 36.  
1769 PG 36, col. 636/ ed. Deciu, p. 39.  
1770 Ibidem/ Idem, p. 40.  
1771 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Passover.  
1772 PG 36, col. 653/ ed. Deciu, p. 57.  
1773 PG 36, col. 656/ Idem, p. 59.  
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Însă eu mi-aș fi dorit totodată, ca să aflu de la 
Sfântul Grigorios, în mod explicit, ce a citit în materie 
de teologie patristică. Și pentru a deduce întrucâtva 
acest lucru ne trebuie o cunoaștere aprofundată a 
teologiei sale, pentru că el ne-a vorbit în mod expres 
numai despre opera Sfântului Atanasios cel Mare și a 
Sfântului Vasilios cel Mare.  

Pentru că Sfântul Grigorios Teologul, ca și alți 
mari Sfinți Părinți ai Bisericii, preluau informații de la 
înaintașii lor în mod creator. Ele intrau în opera lor 
într-un mod propriu, adesea surprinzător, pentru că ei 
le introduceau în opera lor în mod organic. Lucru pe 
care ar trebui să îl facem și noi: să fim oameni ai 
sintezelor organice. Să preluăm informații de așa 
manieră încât ele să se încadreze la modul fericit în 
opera noastră.   

În Mănăstirea Studenița [Студеница] din Ser- 
bia1774 găsim această Sfântă Frescă a Sfântului Grigorios 
Teologul, care este din anul 1208 1775|1776:   

 

 
                                           

1774 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Studenica_Monastery.  
1775 Idem: http://www.maletic.org/serbian-frescoes.  
1776 Imaginea e preluată de aici:  
http://www.maletic.org/picture/monastery-studenica-

fresco-gregory-nicholas.jpg?pictureId=2949573.  
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Iar în Mănăstirea Stavronichita [Σταυρονικήτα] 
din Muntele Athos1777 găsim această Sfântă Frescă a 
Sfântului Grigorios, care este din anul 15461778, fiind 
pictată de Teofanis Criticos [Θεοφάνης ο Κρητι- 
κός]1779|1780:  

 
 
O Sfântă Icoană rusească a Sfântului Grigorios 

Teologul1781:  

                                           
1777 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Stavronikita.  
1778 Cf. http://www.pemptousia.ro/2014/01/sfantul-

grigorie-de-nazianz-viata-ascetica-si-statutul-de-episcop/.  
1779 A se vedea:  
https://el.wikipedia.org/wiki/Θεοφάνης_ο_Κρητικός.  
1780 Imaginea am preluat-o de aici:  
http://www.pemptousia.ro/files/2014/01/grig-nazianz-

teofan-cretanul-stavronikita-1546.jpg.  
1781 De aici:  
http://www.pemptousia.ro/files/2014/01/grigorie-

nazianz-icoana-contemporana-ruseasca.jpg.  
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Și următoarea e tot rusească, dar e pictată de 

Sfântul Andrei Rubliov [Aндрей Рублёв]1782, în 1408, 
fiind inițial în Catedrala Adormirea Maicii Domnului 
din Vladimir1783|1784.  

                                           
1782

 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Rubliov.  
1783 Cf.  
https://el.wikipedia.org/wiki/Γρηγόριος_Ναζιανζηνός#/

media/File:Gregory_of_Nazianzus_from_Vasilyevskiy_chin_(1
5th_c.,_GTG).jpg.  

1784 Am preluat-o de aici:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7

/Gregory_of_Nazianzus_from_Vasilyevskiy_chin_(15th_c.%2C
_GTG).jpg.  
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Sfântul cap al Sfântului Grigorios Teologul, Părin- 

tele nostru, se păstrează la Mănăstirea Vatopediu 
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[Βατοπεδίου]1785 din Muntele Athos1786 sub această 
formă1787:  

 
 
O altă fotografie cu capul său cel binecuvântat1788:  
 

  

                                           
1785 A se vedea:  
https://el.wikipedia.org/wiki/Μονή_Βατοπεδίου.  
1786 Cf.  
http://www.elamcy.com/latest-articles/item/12804-

eorti-agiou-grigoriou-tou-theologou.html.  
1787 Imaginea am preluat-o de aici:  
http://www.diakonima.gr/wp-

content/uploads/2009/01/kara.jpg.  
1788 De aici:  
http://www.doxologia.ro/sites/default/files/styles/medi

a-
articol/public/imagine/2014/01/capul_sfantului_grigorie_teol
ogul_manastirea_vatoped.jpg?itok=jCWN4YFx.   
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Însă în articolul de aici1789 ni se spune că Sfinte 
Moaște ale Sfântului Grigorios Teologul se află și în 
Sfânta Biserică din Noul Carvalis1790 [Το Σκήνωμα του 
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στον Ιερό Ναό της 
Νέας Καρβάλης]1791, sub această formă1792:  

 

 
 
La Mănăstirea Dionisiu [Διονυσίου] din Muntele 

Athos se păstrează, din sec. 11-12, o miniatură în care e 
pictat Sfântul Grigorios Teologul în timp ce vorbește, 
în mod extatic, cu ctitorul Mănăstirii1793. Adică aceas- 
ta1794:  

                                           
1789 A se vedea: http://www.saint.gr/1161/saint.aspx.  
1790 Idem: https://el.wikipedia.org/wiki/Νέα_Καρβάλη.  
1791 Idem: http://www.saint.gr/1161/saint.aspx.  
1792 Imaginea am preluat-o de aici:  
http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/2014/01/10_04.jpg.  
1793 Cf. http://www.saint.gr/1161/saint.aspx.  
1794 Imaginea am preluat-o de aici:  

367

http://www.saint.gr/1161/saint.aspx
https://el.wikipedia.org/wiki/Νέα_Καρβάλη
http://www.saint.gr/1161/saint.aspx
http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/10_04.jpg
http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/10_04.jpg
http://www.saint.gr/1161/saint.aspx


 
 

O altă Sfântă Frescă a Sfântul Grigorios: cu trupul 
său înalt, impozant, având veșminte episcopale simple. 
Are ochii adânciți în sine, ne propovăduiește prin 
scrisul pe care îl are în mâna lui, iar părul și barba lui 
sunt albe, pline de cuviință duhovnicească1795.  

                                           
http://www.saint.gr/photos/standard/0125/AgiosGrigor

iosTheologos08.jpg.  
1795 Am preluat-o de aici:  
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Lângă ea avem o altă miniatură de la Dionisiu, din 
sec. al 11-lea, în care îi avem împreună, vorbind, pe 
Sfântul Grigorios al Nissisului [Γρηγόριος Νύσσης] – în 
partea stângă – și pe Sfântul Grigorios Teologul, în 
dreapta lui1796|1797.  

                                           
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-

content/uploads/2011/01/ag_Grig_Th_2.jpg.  
1796 Cf.  
http://www.ime.gr/CHRONOS/08/gr/gallery/main/peo

ple/frame/pn1fp1.html?2.  
1797 Am preluat imaginea de aici:  
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Aici1798 avem o Sfântă Icoană recentă, în care îl 
găsim pe Sfântul Grigorios având în mână pana sa de 
scriitor.  

 

 
 
Pentru că el nu numai a vorbit, ci și a scris 

teologie. Iar în a doua Sfânta Icoană, tot recentă, îl 
vedem pe Sfântul Grigorios scriind, fiind luminat de 
slava Preasfintei Treimi în teologia lui. Căci el scrie 
într-un munte arid, în tăcere, având o viață ascetică și 
ieșită cu totul din lume1799.  

                                           
http://www.ime.gr/CHRONOS/08/images/pl/pn/pn1fp1

.jpg.  
1798 Idem:  
https://michaelhdj.files.wordpress.com/2012/02/agios2

bioannis.jpg?w=554&h=842.  
1799 Idem:  
http://4.bp.blogspot.com/_gBC4hzTKw8c/TT2I5WKO0

gI/AAAAAAAAHDM/uDelap61IVI/s1600/%25CE%2593%25CF
%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%
25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25BF+%25C
E%2598%25CE%25B5%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258
C%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2582.jpg.   

370

http://www.ime.gr/CHRONOS/08/images/pl/pn/pn1fp1.jpg
http://www.ime.gr/CHRONOS/08/images/pl/pn/pn1fp1.jpg
https://michaelhdj.files.wordpress.com/2012/02/agios2bioannis.jpg?w=554&h=842
https://michaelhdj.files.wordpress.com/2012/02/agios2bioannis.jpg?w=554&h=842
http://4.bp.blogspot.com/_gBC4hzTKw8c/TT2I5WKO0gI/AAAAAAAAHDM/uDelap61IVI/s1600/%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25BF+%25CE%2598%25CE%25B5%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2582.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_gBC4hzTKw8c/TT2I5WKO0gI/AAAAAAAAHDM/uDelap61IVI/s1600/%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25BF+%25CE%2598%25CE%25B5%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2582.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_gBC4hzTKw8c/TT2I5WKO0gI/AAAAAAAAHDM/uDelap61IVI/s1600/%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25BF+%25CE%2598%25CE%25B5%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2582.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_gBC4hzTKw8c/TT2I5WKO0gI/AAAAAAAAHDM/uDelap61IVI/s1600/%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25BF+%25CE%2598%25CE%25B5%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2582.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_gBC4hzTKw8c/TT2I5WKO0gI/AAAAAAAAHDM/uDelap61IVI/s1600/%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25BF+%25CE%2598%25CE%25B5%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2582.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_gBC4hzTKw8c/TT2I5WKO0gI/AAAAAAAAHDM/uDelap61IVI/s1600/%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25BF+%25CE%2598%25CE%25B5%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2582.jpg


În Înțelesul la Iezechiil, text editat în PG 36, col. 
665-670, Sfântul Grigorios Teologul ne spune că la Iez. 
1, 10, LXX, prin om se înțelege rațiunea, prin leu 
irascibilitatea, prin vițel concupiscența, iar prin vultur 
conștiința1800. Iar Sfântul Apostol Pavlos numea con- 
știința duhul omului1801.  

Cel așezat pe tron este Tatăl [Iez. 1, 26], iar duhul 
este Duhul Sfânt, iar norul este Fiul1802.  

Irisul înseamnă că noi am intrat la Dumnezeu 
prin pace și prin făgăduință. Safirul înseamnă cele 
negrăite ale lui Dumnezeu, pe când cristalul înseamnă 
curăția și puritatea1803.  

Fragmentul din Predica împotriva astronomilor a 
fost preluat în PG 36 din Lectiones Mosquenses, editată 
la Lipsiae în 1779, vol. II, p. 381804. 

Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Grigorios 
Teologul e preluată în PG 36 din ed. lui Renaudot din 
18471805.   

Și ea poartă titlul: H QEIA LEITOURGIA TOU EN 
AGIOIS PATROS HMWN PRHGORIOU [Dumne- 
zeiasca Liturghie a celui în[tre] Sfinți, Părintele nostru, 
Grigorios]. Ea este editată în PG 36, col. 699-734, 
aceasta fiind ediția „alexandrina”1806.  

Ediția „coptica” – editată în PG 36, col. 677-700 – 
e slujită de copți și avem aici varianta ei în limba 
engleză1807.  

                                           
1800 PG 36, col. 665-666.  
1801 Ibidem.  
1802 Ibidem.  
1803 Ibidem.  
1804 PG 36, col. 675-676.  
1805 PG 36, col. 699-700.  
1806 Ibidem.  
1807 A se vedea:  
http://www.copticchurch.net/topics/liturgy/stgregory.p

df.  
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Ediția ortodoxă însă, „alexandrina”, care nu se 
mai slujește, din păcate, în Biserica Ortodoxă, a fost 
slujită pentru prima oară în Arhiepiscopia Ortodoxă 
Greacă a Tiateirei și a Marii Britanii [the Greek 
Orthodox Archdiocese of Thyateira and Great Britain] 
în ziua de marți, 24 ianuarie 2012, în Catedrala Tuturor 
Sfinților din Anglia. Pentru acest eveniment epocal s-a 
folosit textul Liturghiei, publicat la Tesalonic în 2010, 
cât și o versiune a ei redactată de liturgistul Ioannis 
Fountoulis1808, care a murit pe 24 ianuarie 2007, într-o 
zi de miercuri, la Tesalonic1809.  

Această Arhiepiscopie greacă aparține de Patriar- 
hia ecumenică, fiind condusă de ÎPS Grigorios 
Hadjitofi1810. Iar Dumnezeiasca Liturghie a fost slujită 
de ÎPS Grigorios, care a și predicat, slujind-o dim- 
preună cu mai mulți clerici, fiind prezent la slujbă și 
Arhim. Zaharias Zaharu [Ζαχαρίας Ζάχαρου]1811 din 
Mănăstirea Sfântul Ioannis Botezătorul din Essex1812.  

În cele ce urmează voi traduce textul Dumne- 
zeieștii Liturghii a Sfântului Grigorios Teologul, ed. 
„alexandrina”, ortodoxă, conform PG 36, col. 699-734:  

                                           
1808 Cf.  
http://www.thyateira.org.uk/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=1014&Itemid=35.  
1809 Cf.  
http://basilica.deveu.com/ro/stiri/ioannis_fountoulis_p

rofesor_de_teologie_liturgica_a_trecut_la_cele_vesnice.html.  
1810 A se vedea:  
http://www.thyateira.org.uk/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=14&Itemid=29.  
1811 A se vedea:  
http://www.diakonima.gr/tag/αρχιμανδρίτης-ζαχαρίας-

ζάχαρου/.  
1812 Cf.  
http://www.thyateira.org.uk/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=1014&Itemid=35.  

372

http://www.thyateira.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=1014&Itemid=35
http://www.thyateira.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=1014&Itemid=35
http://basilica.deveu.com/ro/stiri/ioannis_fountoulis_profesor_de_teologie_liturgica_a_trecut_la_cele_vesnice.html
http://basilica.deveu.com/ro/stiri/ioannis_fountoulis_profesor_de_teologie_liturgica_a_trecut_la_cele_vesnice.html
http://www.thyateira.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29
http://www.thyateira.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29
http://www.diakonima.gr/tag/αρχιμανδρίτης-ζαχαρίας-ζάχαρου/
http://www.diakonima.gr/tag/αρχιμανδρίτης-ζαχαρίας-ζάχαρου/
http://www.thyateira.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=1014&Itemid=35
http://www.thyateira.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=1014&Itemid=35


„[Rugăciunea de dinainte de slujire] 
 
Stăpâne,  Doamne Iisuse Hristoase, [Dumnezeul 

nostru], Cel care ne cercetezi pe noi în mile și [în] 
îndurări, și ne dăruiești nouă îndrăzneală, smeriților și 
păcătoșilor și nevrednicilor robilor Tăi, [pentru] a sta 
[înaintea] sfântului Tău jertfelnic, și a-Ți aduce Ție 
înfricoșătoarea și fără de sânge Jertfă [a Ta], pentru 
păcatele noastre și [pentru] cele [făcute întru] neștiință 
ale poporului Tău, întru iertarea și pacea celor ador- 
miți mai înainte părinți și frați ai noștri, și întărirea a 
tot poporul Tău; caută întru mine nevrednicul robul 
Tău și șterge păcatele mele, prin milostivirea Ta!  

Curățește-mi buzele și inima de toate întinăciu- 
nile trupului și ale duhului, și îndepărtează de la mine 
toate gândurile urâte și prostești, și sfințește-mă, [prin] 
puterea Sfântului Tău Duh, întru slujirea aceasta. Și 
primește-mă pe mine, prin bunătatea Ta, [pentru ca] 
să mă apropii de sfântul Tău jertfelnic.  

Și binevoiește, Doamne, ca să fie primite aceste 
Daruri [Dw/ra] puse înaintea Ta, prin mâinile noastre, 
fiind compătimitor [cu] slăbiciunile mele.  

Și să nu mă lepezi pe mine de la fața Ta, nici să nu 
mă înlături pe mine [pentru] nevrednicia mea, ci 
miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și 
după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea 
mea, ca neosândit apropiindu-mă înaintea slavei Tale, 
să mă învrednicesc de apărarea Ta și de luminarea 
Atotsfântului Tău Duh.  

Și să nu fiu ca robul lepădat [pentru] păcatele 
[lui], ci ca robul care a aflat har și milă și iertarea 
păcatelor [lui], în [veacul] de acum și în cel ce va să 
vină.  

Da, Stăpâne, Atotțiitorule, Atotputernice Doam- 
ne, ascultă rugăciunea mea! Căci Tu ești Cel care faci 
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toate în toți și de la Tine cerem cu toții tot ajutorul și 
[toată] ocrotirea. Că iubitor de oameni ești și Ție slavă 
Îți înălțăm, Iisuse, Dumnezeul nostru, împreună [și] 
Tatălui Tău Celui fără de început, și Sfântului Tău Duh, 
acum și pururea [și în vecii vecilor. Amin].  

 
 
Rugăciunea după pregătirea sfântului jertfelnic1813 
 
 
Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul 

nostru, Care prin mântuitoarea Ta venire și [prin] 
luminarea Atotsfântului Tău Duh, ne învrednicești pe 
noi, smeriții și păcătoșii și nevrednicii slujitorii Tăi, a 
sta înaintea sfântului Tău jertfelnic și a-Ți pune înainte 
și a-Ți sluji [Ție] Preacuratele Taine ale noii Tale 
făgăduințe1814; Însuți, Făcătorule de viață și dătătorule 
al celor bune, fă cu noi semn întru bine și ne învred- 
nicește pe noi în[tru] conștiință curată a-Ți sluji Ție 
[în] toate zilele vieții noastre, și, în[tru] sfințenie, Ție 
a-Ți pune înainte această slujire dumnezeiască, întru 
iertarea păcatelor și întru bucuria preafericită ce va să 
vină! Pomenește, Bunule, Făcătorule de bine, Împărate 
al veacurilor și Făcătorule a toate cele zidite, pe cei care 
le-au adus și pe cei pentru care s-au adus1815, și ne 
păzește neosândiți în lucrarea Dumnezeieștilor Tale 
Taine. Căci s-a binecuvântat și s-a sfințit și s-a prea- 
slăvit atotcinstitul și de mare cuviință [și] sfânt numele 
Tău, [dimpreună] cu al Tatălui și al Duhului Sfânt, 
acum și [pururea și în vecii vecilor. Amin].  

                                           
1813 De fapt e o rugăciune similară aceleia de la sfârșitul 

Proscomidiei, când punem înaintea Domnului Cinstitele Da- 
ruri și le acoperim.  

1814 Sau: ale noului Tău testament.  
1815 Se referă la Cinstitele Daruri euharistice.  
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Rugăciunea la Sfânta Evanghelie  
 

Pace tuturor! 
 

Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul 
nostru, Care Sfinților Tăi Ucenici și Sfințiților Tăi 
Apostoli le-ai spus că „mulți Profeți și Drepți au dorit a 
vedea ce vedeți [voi], și n-au văzut, și să audă ce auziți 
[voi] și n-au auzit, căci fericiți [sunt] ochii voștri că văd 
și urechile voastre că aud”, și acum, [Doamne], învred- 
nicește-ne a asculta și a face Sfânta Ta Evanghelie, 
[pentru] rugăciunile Sfinților Tăi!   

Așadar, pomenește, Stăpâne, și acum, pe toți cei 
care ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să-i pomenim 
pe ei întru rugăciunile noastre și [în] cererile noastre, 
pe care Ție Ți le aducem, Doamne, Dumnezeul nostru!  

Pe cei care au adormit mai înainte, odihnește-i pe 
ei! Pe cei bolnavi, vindecă-i pe ei! Că Tu ești viața 
noastră, a tuturor, și mântuirea noastră, a tuturor, și 
nădejdea noastră, a tuturor, și vindecarea noastră, a 
tuturor, și propria noastră înviere, a tuturor. Și Ție Ți 
se cuvine [toată] slava, cinstea și închinarea, [îm- 
preună] cu Atotțiitorul și Atotvăzătorul Tău Părinte, și 
cu Atotsfântul și Începătorul de viață și deoființă cu 
Tine Duh, acum și pururea [și în vecii vecilor. Amin].  

 
Rugăciunea catapetasmei [tou/ katapeta,smatoj]1816 

 
Nimeni [din] cei legați cu poftele trupești și [cu] 

desfătări [nu este] vrednic să vină sau să se apropie sau 
să-Ți slujească Ție, Împăratule al slavei. Căci a sluji Ție 

                                           
1816 Noi, în limba română, o cunoaștem nu sub forma 

catapetasmă, ci catapeteasmă. Și, în Liturghiile de acum, e 
vorba de rugăciunea din timpul Heruvicului.  
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[este lucru] mare și înfricoșător și neapropiat [avpro,si- 
ton], [chiar] și [pentru] înseși Puterile cele cerești.  

Dar, totuși, prin negrăita și nemăsurata Ta iubire 
de oameni, fără schimbare și fără de mutare Te-ai făcut 
om, și Arhiereu al nostru Te-ai făcut, și slujirea aceasta 
și jertfa cea sfântă [și] fără de sânge ne-ai dat-o nouă, 
ca un Stăpân a toate. Căci [numai] Tu stăpânești peste 
cele cerești și cele pământești și cele de dedesubt; Cel 
care ești purtat pe tronul heruvimic [evpi. qro,nou 
ceroubikou/]; Cel care [ești] Domnul Serafimilor și Împă- 
ratul lui Israil; Cel singur Sfânt și [Care] în[tru] Sfinți 
Te odihnești.  

Așadar, pe Tine Te rog, Cel singur bun și Dumne- 
zeu binevoitor, caută spre mine, păcătosul și nevred- 
nicul robul Tău, și învrednicește-mă pe mine, [prin] 
puterea Sfântului Duh, [pe mine] care sunt îmbrăcat 
[cu] harul Preoției, să stau înaintea sfintei Tale mese 
acesteia și să sfințesc [i`erourgh/sai] preacuratul Tău 
Trup și cinstitul Tău Sânge.  

Căci la Tine vin plecându-mi gâtul meu și mă rog 
Ție: să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi 
pe mine dintre fiii Tăi, ci învrednicește-mă a-Ți fi 
aduse Ție Darurile acestea, de către mine, păcătosul și 
nevrednicul robul Tău. Căci Tu ești Cel ce sfințești și 
Cel ce Te sfințești, Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel 
ce primești și Cel care ești primit, Cel ce dai și Cel ce 
Te dai, și Ție slavă Îți aducem, [Ție Celui slăvit 
dimpreună] cu Tatăl și [cu] Duhul Sfânt, [acum și 
pururea și în vecii vecilor. Amin.]   

 
Altă rugăciune a catapetasmei, [preluată] de la 

egipteni 
 
Doamne, Dumnezeul nostru, Atotțiitorule, Cel 

care cunoști mințile oamenilor, Cel care cercetezi 
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inimile și rinichii [noștri], Care m-ai chemat pe mine, 
nevrednicul, către această slujire a Ta, nu mă lepăda pe 
mine, nici nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ci cură- 
țește-mi toate păcatele și spală murdăria trupului meu 
și prihana sufletului [meu], și mă sfințește tot. Căci nu 
[numai pentru acestea] mă rog Ție, ci [mă rog] să-mi 
dai iertare și celorlalte păcate [ale mele], [prin care eu] 
însumi m-am făcut nevrednic.   

Da, Doamne, nu Te întoarce de la mine, smeritul 
și rușinatul [robul Tău], ci trimite-mi mie harul Sfântu- 
lui Tău Duh, și învrednicește-mă [ca] fără de prihană 
să stau înaintea sfântului Tău jertfelnic, și să-Ți aduc 
Ție această jertfă rațională [logikh.n] și fără de sânge, cu 
conștiință curată, întru iertarea păcatelor și a fărădele- 
gilor noastre și întru iertarea [păcatelor] celor din 
neștiință ale poporului Tău, întru odihna și ușurarea 
celor mai dinainte adormiți părinți și frați ai noștri, și 
întru întărirea a tot poporul Tău, întru slava Ta, a 
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum [și pururea 
și în vecii vecilor. Amin].   

 
Rugăciunea de la îmbrățișare1817 

 
Pace tuturor! 

 
 
Cel care ești și mai înainte ai fost și rămâi întru 

[toți] veci[i], Cel [ce ești] împreună veșnic și deoființă 
și împreună șezător pe tron și împreună făcător [al 
lumii] cu Tatăl, Care prin singură bunătatea [Ta] din 
cele care nu au fost întru a fi l-ai adus pe om, și l-ai pus 
pe el în Paradisul desfătării; dar [prin] înșelăciunea 
vrăjmașului și neascultarea poruncii Tale, [el] a căzut.  

                                           
1817 De la sărutarea frățească. Pe care astăzi o avem înainte 

de rostirea Crezului.  
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[Însă, Tu] vrând să îl înnoiești [pe om] și către 
vechea vrednicie să-l aduci, nici Înger, nici Arhanghel, 
nici Patriarh [și] nici Profet ai ales pentru mântuirea 
noastră, ci, în mod nemutat, Însuți trup Te-ai făcut și, 
întrupându-Te, [făcându-Te] întru toate asemenea 
nouă, [dar fiind] singur fără de păcat, Te-ai făcut 
Mijlocitorul [Mesi,thj] nostru și al Tatălui, și peretele 
despărțitor și vrăjmășia cea veche ai stricat, pe cele 
pământești unindu-le cu cele cerești, și pe amândouă 
întru una adunându-le și ai împlinit, în trup, iconomia 
[mântuirii noastre].  

Și, mai apoi, înălțându-Te în mod trupește întru 
ceruri, în mod dumnezeiește le-ai împlinit pe toate, 
[iar] Sfinților Tăi Ucenici și Apostoli le-ai zis: „Pace vă 
las vouă; pacea Mea dau vouă”.  

Această pace [a Ta] și acum dă-ne nouă, Stăpâne, 
și ne dăruiește curățirea de toată necurăția, de toată 
înșelarea și de toată răutatea și viclenia și de toată 
purtătoarea de moarte pomenire a celor rele și ne în- 
vrednicește pe noi a ne îmbrățișa unii pe alții în iubire 
sfântă, întru a ne împărtăși neosândiți [cu] fără de 
moarte și cereștile Tale Daruri, [întru] harul bine- 
voitorului Tău Părinte și [cu] lucrarea Sfântului [Tău] 
Duh!  

Căci Tu ești dăruitorul și dătătorul a toate bunătă- 
țile și Ție slavă și doxologie veșnică Îți înălțăm, îm- 
preună [și] Tatălui Tău Celui fără de început și Duhului 
Tău Celui Sfânt, acum și pururea [și în vecii vecilor. 
Amin].  

 
Altă rugăciune a îmbrățișării 

 
 
Hristoase, Dumnezeul nostru, înfricoșătoarea și 

de necuprins putere a lui Dumnezeu și Tatăl, Cel care 
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șezi pe tronul de foc al Heruvimilor și de Puterile cele 
de foc ești purtat, căci Foc mistuitor ești ca Dumnezeu; 
dar, prin negrăita Ta coborâre și iubire de oameni, nu 
l-ai ars pe vânzătorul cel viclean care s-a apropiat [de 
Tine], ci ca pe un prieten pe el l-ai îmbrățișat, rana 
îndrăznelii lui [vrând] întru pocăință și cunoaștere [a o 
întoarce]; învrednicește-ne pe noi, Stăpâne, în acest 
înfricoșător ceas, [să fim] întru același cuget unii cu 
alții, și pe toți cei împărțiți în două de mânie [împă- 
cându-i] și resturile răutății [ștergându-le din noi], 
[pentru] a ne primi unii pe alții în iubire sfântă.  

Și nu ne judeca pe noi pentru că nu suntem 
desăvârșiți, ci, precum place bunătății Tale, curățește-
ne de toată drojdia păcatelor și de răutăți și de 
purtătoarea de moarte pomenire a celor rele. Ci Însuți, 
[Cel ce prin] negrăita și de nedescris a Ta compătimire, 
știi slăbiciunea făpturii noastre și înclinarea ei spre cele 
de jos, șterge toată pata păcatelor noastre, ca nu întru 
judecată sau întru osândă să ne fie nouă această Dum- 
nezeiască Taină.  

Căci Tu ești puternic a șterge tot păcatul și să 
surpi nedreptățile și fărădelegile cele ticăloase ale 
oamenilor, [fiind] curățirea a toată lumea care există și 
Ție Ți se cuvine de la toți doxologie într-un glas, cinste 
și închinare, dimpreună cu Tatăl Tău Cel fără de 
început și cu făcătorul de viață Duhul Tău, acum [și 
pururea și în vecii vecilor. Amin.] 

 
Și [apoi] se face îmbrățișarea [celor care slujesc, 

dar, bine ar fi, și a tuturor celor care se află în Biserică].  
 
[Și] Diaconul zice: Să stăm bine... 
[Iar] poporul zice: Mila păcii...  
[Iar] Preotul, cu voce tare, [zice]: Dragostea lui 

Dumnezeu Tatăl și harul Fiului Celui Unul-născut și al 
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Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos și împărtășirea și darul Sfântului Duh, să 
fie cu voi, cu toți!  

[Și] poporul zice: Și cu duhul tău!  
[Și] Preotul zice: Sus să avem inimile! 
[Și] poporul zice: Avem către Domnul!  
[Și] Preotul zice: Să-I mulțumim Domnului!  
[Și] poporul zice: Vrednic și drept [este]. 
[Și] Preotul zice: Vrednic și drept [este], vrednic 

și drept [este].  
 

Rugăciunea Proscomidiei 
 

 
Căci cu adevărat [lucru] vrednic este și drept [pe 

Tine] a Te lăuda, [pe Tine] a Te binecuvânta, Ție a ne 
închina, pe Tine a Te preaslăvi, pe singurul adevăratul 
Dumnezeu, Cel iubitor de oameni, negrăit, nevăzut, 
necuprins, fără de început, veșnic, netemporal, nemă- 
surabil, neschimbat, de necuprins cu mintea; pe 
Făcătorul a toate și dezlegătorul a toate; pe împăcă- 
torul a toate fărădelegile noastre; pe Cel care vindecă 
toate bolile noastre; pe Cel care răscumpără din strică- 
ciune viața noastră; pe Cel care ne încununează pe noi 
în mile și în îndurări.  

Pe Tine Te laudă Îngerii, Ție Ți se închină Arhan- 
ghelii, Ție Începătoriile Îți cântă imne, pe Tine Te 
vestesc Domniile, slava Ta o predică Puterile, Ție 
Tronurile Îți înalță laudă, mii de mii stau înaintea Ta și 
zeci de mii de zeci de mii slujire Ție Îți aduc.  

Ție cele nevăzute Îți înalță imnuri, Ție Ți se 
închină cele văzute, căci toate [câte sunt] au fost făcute 
de cuvântul Tău, Stăpâne!  

[Și] Diaconul zice: Cei care stați, ridicați-vă!  
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[Și] Preotul zice: Cel care ești Dumnezeu, Domn 
adevărat din Dumnezeu adevărat, Care pe Tatăl nostru 
ni L-ai arătat în mod luminat și pe Sfântul Duh nouă 
ne-ai dat a-L cunoaște cu adevărat, [și] această mare 
Taină a vieții ne-ai arătat, [și] ai făcut ca cele netrupești 
și oamenii să fie un singur cor; Care acea cântare a 
Serafimilor celor [de sus] ne-ai predat, primește, 
[odată] cu [cântările] cele nevăzute, și cântarea noas- 
tră! Unește-ne pe noi cu Puterile cele cerești! Auzi-ne 
și pe noi cu acelea, [și] tot gândul rău aruncă-l [de la 
noi], ajutându-ne ca și pe acelea, [ca] fără de încetare a 
înălța cântări [și cu] neîncetate guri să înălțăm imne 
măreției Tale!  

 
[Și] Diaconul zice: Spre răsărit priviți!  
[Și] Preotul zice [în taină]: Căci în jurul Tău stau 

Serafimii, [care] au [câte] șase aripi; și cu două își 
acoperă fețele lor; și cu două picioarele lor; și cu două 
zboară și strigă unul către altul.  

[După care Preotul] zice cu glas mare: Cântarea 
de biruință a mântuirii noastre, cu glas luminat, imni- 
zând, cântând, strigând, doxologind, glas înălțând și 
zicând:   

 
[Și] Diaconul zice: Să luăm aminte!  
[Și] poporul zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt [este] Dom- 

nul Savaot, plin [este cerul]... 
[Și] Preotul zice: Sfânt, Sfânt ești Doamne și Prea- 

sfânt! [Iar] desăvârșita Ta ființă [este] lumină; [și] 
negrăită este puterea înțelepciunii Tale. [Căci] niciun 
cuvânt [nu este] pe măsura marii Tale iubiri de oa- 
meni. [Căci] făcându-mă pe mine om, ca un iubitor de 
oameni, eu nu aveam acea nevoie a robiei, ci eu, mai 
degrabă, [eram] fără nevoie [din cauza] stăpânirii Tale.    
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Căci m-ai făcut, din milostivirea Ta, [din cele 
care] nu erau; [și] cerul mi l-ai pus deasupra mea, [iar] 
pământul l-ai pus spre mergerea mea, [iar] prin mare 
mi-ai pus o piedică; pentru mine ai făcut firea anima- 
lelor [și] pe toate le-ai [su]pus sub picioarele mele, și 
nimic din faptele iubirii Tale de oameni față de mine 
nu le-ai trecut cu vederea.  

 
[Și] poporul zice: Doamne miluiește! 
[Și] Preotul zice: Tu m-ai zidit pe mine și ai pus 

asupra mea mâna Ta; puterea Ta în mine a scris chipul 
[Tău]; mi-ai dat darul rațiunii; mi-ai dat să intru întru 
Paradisul desfătării; mi-ai predat cunoașterea învăță- 
turii Tale; mi-ai arătat mie Pomul vieții; mi-ai arătat 
mie pomul [din care să nu mănânc]; [dar] am cunoscut 
acul morții; întru mine plăcerea pomului s-a stins; căci 
numai din acela mi-ai zis mie: „Să nu mănânci!”; [însă 
eu] am mâncat [din el] [și] legea [Ta] am călcat; am 
cunoscut [apoi] că am călcat porunca [Ta]; și eu de sen- 
tința morții am fost nimicit.   

 
[Și] poporul zice: Doamne miluiește! 
[Și] Preotul zice: [Dar], o, Stăpâne, Tu mi-ai 

schimbat mie pedeapsa [th.n timwri,an]! Ca un Păstor 
bun, [mie, celui care căzusem] degrabă întru înșelare. 
[Și] ca un Părinte adevărat [față] de mine, cel căzut, 
împreună a pătimit, [și] a coborât să lege [rănile mele] 
prin toate medicamentele vieții.   

Însuși către mine a trimis Profeți. Pentru mine, 
cel bolnav, lege întru ajutor mi-a dat. Însuși către mine 
cele ale sănătății [mi-a trimis], celui care păcătuisem, 
ca să mă slujesc [de ele]; [căci El] S-a arătat lumină a 
celor greșiți și a locuit cu cei neștiutori Cel care este 
veșnic; [și] în pântece fecioresc a venit.  
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[Așadar, Doamne,] Cel care ești Dumnezeu necu- 
prins, nu răpire ai socotit a fi asemenea lui Dumnezeu, 
ci, golindu-Te pe Tine [de slavă], ai luat chipul robului, 
[și] a mea [fire] în firea Ta s-a binecuvântat; pentru 
mine împlinind legea, ca mie, celui căzut, să-mi dărui 
învierea. [Și] a dat celor ținuți în Iad dezlegarea; [și] a 
purtat [pentru noi] blestemul legii; nimicind în trupul 
[Său] păcatul; [căci] puterea stăpânirii Tale mi-ai dat s-
o cunosc; orbilor dându-li-se din nou a vedea; morții 
înviind din morminte; [Tu rostind] cuvinte [prin] firea 
omenească; [și] milostivirea iconomiei Tale mie mi-ai 
arătat-o. Căci furia celor răi purtând-o, spatele Tău l-ai 
dat spre bătăi, iar obrajii Tăi i-ai dat spre pălmuiri; 
neîntorcându-Ți fața Ta de la scuipări, pentru mine, 
rușinatul.  

 
[Și] poporul zice: Doamne miluiește! 
[Și] Preotul zice: Ca o oaie spre înjunghiere ai 

venit [și] până la Cruce mi-ai arătat mie vindecarea, 
mormântul Tău nimicind păcatul meu, [și] întru cer ai 
ridicat rodul cel dintâi; [și întru] venirea [th/j afi,xew,j] 
Ta mie prezența [th.n parousi,an] [Ta] mi-ai arătat-o, în 
Care vei veni să judeci viii și morții, și să dai fiecăruia 
după faptele sale.  

[Și] poporul zice: După mila Ta, Doamne! 
[Și] Preotul zice: [Și prin] aceste semne/ simbo- 

luri [ta. su,mbola] ale Tale mi-ai dăruit libertatea [și] prin 
cuvintele Tale mi-ai scris faptele1818. [Căci] Tu mi-ai 
predat mie, [Doamne,] Trupul Tău cel mistic/ tainic în 
împărtășirea Pâinii și a Vinului.  

[Și] poporul zice: Noi credem [aceasta].  
[Și] Preotul zice: Căci [în] noaptea în care Te-ai 

dat pe Tine Însuți, [dintru] a Ta putere 

                                           
1818 Mi-ai spus ce să fac cu viața mea în Sfânta Ta Evan- 

ghelie.  
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[Și] poporul zice: Noi credem [aceasta].  
[Și] Preotul zice: luând Pâinea în sfintele și 

preacuratele și fără prihană mâinile Tale, înălțând-o în 
sus către Însuși Tatăl Tău, Dumnezeul nostru și al 
tuturor, mulțumind, binecuvântând, sfințind [și] frân- 
gând, a dat-o Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, zicând: 
Luați, mâncați! Acesta este Trupul Meu, [care] pentru 
voi și [pentru] mulți se frânge, și a fost dat întru ierta- 
rea păcatelor! Aceasta să faceți întru pomenirea 
[avna,mnhsin] Mea!  

Asemenea, după ce a cinat, [El] a luat Potirul, și 
amestecând în el din rodul viței1819 și din apă, mulțu- 
mind, binecuvântând, sfințind, a dat Sfinților Săi 
Ucenici și Apostoli, zicând: Beți dintru acesta toți! 
Acesta este Sângele Meu, al făgăduinței/ al legii celei 
noi, [care] pentru voi și [pentru] mulți se varsă, întru 
iertarea păcatelor! Aceasta să faceți întru pomenirea 
[avna,mnhsin] Mea!  

Căci oricând veți mânca din Pâinea aceasta și veți 
bea din Potirul acesta, moartea Mea veți vesti și 
învierea Mea veți mărturisi, până când [Eu] voi veni.  

[Și] poporul zice: Amin! Moartea Ta...  
[Și] Preotul zice: Așadar, Stăpâne, pomenind 

coborârea [Ta] pe pământ, și moartea Ta cea făcătoare 
de viață, și întruparea Ta cea de trei zile, și învierea cea 
din morți, și înălțarea Ta întru ceruri, și șederea de-a 
dreapta Tatălui, și a doua și înfricoșătoarea și slăvita Ta 
venire ce va să fie,  

[apoi] zice cu voce tare: Ție Îți aducem ale Tale 
Daruri dintru ale Tale, pentru toate și prin toate și 
în[tru] toate!  

[Și] poporul zice: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te 
binecuvântăm...  

                                           
1819 Vin.  
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[Și] Diaconul zice: Cu frică, [capetele voastre] lui 
Dumnezeu să le plecați!  

[Și] Preotul, plecându-și [capul], zice [această 
rugăciune] în[tru] sine: Așadar, Stăpâne, [cu] glasul 
Tău [cel dumnezeiesc], schimbă [metapoi,hson] cele 
puse înainte[a] Ta, Însuți [fiind] de față, [în] această 
lucrare mistică/ tainică desăvârșită, [căci] pe Tine În- 
suți noi Te cinstim și pomenirea Ta o săvârșim!  

Însuți Duhul Tău Cel Atotsfânt să vină, ca [prin] 
insuflarea venirii Lui celei sfinte și bune și slăvite să le 
sfințească [ag̀ia,sh|] și să le schimbe [metapoih,sh|] pe cele 
de față, aceste Cinstite și Sfinte Daruri, întru Însuși 
Trupul și Sângele eliberării noastre!  

[Și] poporul zice: Să luăm aminte!  
[Și] Diaconul zice: Amin!  
[Și] Preotul, cu voce tare: Și fă dar Pâinea aceasta  

să fie întru Sfântul Tău Trup, al Domnului și Dumne- 
zeului și Mântuitorului și al Împăratului nostru al 
tuturor, Iisus Hristos, întru iertarea păcatelor și întru 
viața cea veșnică, pentru cei care se vor împărtăși din 
El!    

[Și] poporul zice: Amin! 
[Și] Preotul zice [tot cu voce tare]: Iar Potirul 

acesta [fă-l] Cinstitul Tău Sânge, al făgăduinței/ al 
testamentului Tău celui nou, al Domnului și Dumne- 
zeului și Mântuitorului și al Împăratului nostru al 
tuturor, Iisus Hristos, întru iertarea păcatelor și întru 
viața cea veșnică, pentru cei care se vor împărtăși din 
El!     

[Și] poporul zice: Amin!  
[Și de aici încolo] Preotul se roagă și poporul 

răspunde cu Doamne miluiește!  
[Urmează ectenia spusă de Preot, la care credin- 

cioșii răspund cu Doamne miluiește!]  
Pe Tine Te rugăm, Hristoase, Dumnezeul nostru! 
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Întărește temelia Bisericii Tale, Doamne!  
Înrădăcinează [întru] noi unitatea dragostei!  
Sporește adevărata credință!  
Îndreptează calea noastră [întru] evlavia Ta!  
Pe Păstori[i Tăi], întărește-i!  
Pe cei păstoriți [de ei], păzește-i!  
Dă clerului [Tău] bunăcuviință!  
[Dă] monahilor [Tăi] înfrânare!  
Celor care în feciorie [trăiesc], [dă-le] minte în- 

treagă/ trează!  
Celor care în nuntă cinstită [trăiesc], [dă-le] viață 

bună!  
Celor care în pocăință [trăiesc], [dă-le] mila [Ta]!  
Celor bogați, [dă-le] bunătate!  
Celor [în] nevoi, [dă-le] sprijin!  
Celor săraci, [dă-le] ajutor!  
Încinge-i pe cei bătrâni!  
Înțelepțește-i pe cei tineri!  
Întoarce-i pe cei necredincioși!  
Ferește Biserica [Ta] de schisme!  
Nimicește murmurul ereziilor!  
[Și] unește-ne pe noi, pe toți, întru unitatea evla- 

viei Tale!  
[Și] poporul zice: Doamne miluiește!  
[Și] Preotul zice: Pomenește, Doamne, sfânta 

pace, unitatea, catolicitatea și apostolicitatea Bisericii 
Tale, de la o margine la alta a lumii, și pe cei [care] în 
ea sunt Episcopii ortodocșilor, care drept învață cuvân- 
tul adevărului!   
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[Apoi Preotul] ridică vocea: Mai ales, pe Preasfin- 
țitul și Preafericitul Arhiereul nostru, Avva [numele 
său], Papa și Patriarhul marii cetăți a Alexandriei, și pe 
cei care stau în jurul său, Episcopi, Presbiteri, Diaconi, 
Anagnoști, Psalți, Exorciști, Monahi, Monahii, [oa- 
meni] înfrânați, văduve, orfani, laici, și pe toată plină- 
tatea celor credincioși, a Sfintei Biserici a lui Dum- 
nezeu.  

[Și] poporul zice: Doamne miluiește!  
[Și] Preotul zice: Pomenește, Doamne, pe împăra- 

ții cei evlavioși!  
Pomenește, Doamne, pe cei care [sunt] în Palat, 

pe frații noștri cei credincioși și ortodocși [ovrqodo,xwn], 
și pe toată armata [imperiului]! 

Pomenește, Doamne, pe cei care au adus aceste 
Sfinte Daruri, și prin care și pentru care au fost aduse, 
și răsplată cerească dă-le lor, la toți!  

Pomenește, Doamne, și pe cei care [sunt] în 
munți și [în peșteri] și pe cei [care viețuiesc] în crăpă- 
turile pământului!  

Și [pomenește, Doamne, și] pe cei care [sunt] în 
robie, frați ai noștri, și le dăruie lor pace[a Ta], lăsându-
i întru ale lor!  

[Și] Diaconul zice: Să ne rugăm pentru cei robiți!  
[Și] poporul zice: Doamne miluiește!  
Apoi Preotul își pleacă capul său zicând [aceasta] 

pentru sine, în sinea [lui]: Pomenește, Doamne, și 
nenorocitul și întristatul meu suflet, al smereniei mele, 
și dă-mi [iertarea] tuturor păcatelor mele, ca unde s-a 
înmulțit păcatul, să prisosească harul Tău, [pentru] ca 
nu cumva prin păcatele mele și [prin] spurcăciunea 
inimii mele să lipsești poporul Tău de harul Duhului 
Tău Celui Sfânt!  
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Înălțându-și capul, [Preotul zice] cu voce tare: 
Căci poporul Tău și Biserica Ta Ți se roagă Ție, și prin 
Tine și cu Tine, Părinte, zicând:  

[Și] poporul zice: Miluiește-ne pe noi, Dumne- 
zeule, Mântuitorul nostru!  

[Și] Preotul zice: Miluiește-ne pe noi, Dumne- 
zeule, Mântuitorul nostru! 

[Și] poporul zice: Doamne miluiește!  
[Și] Preotul zice: Adu-ți aminte, Doamne, de 

văzduh și de roadele pământului!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Pomenește, Doamne, pe cei care 

împreună călătoresc pe apele fluviilor!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Adu-ți aminte, Doamne, de 

ploile și de semănăturile pământului!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Bucură iarăși și înnoiește fața 

pământului!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Adapă brazdele acestuia [și] 

înmulțește roadele sale! Arată-ne nouă pe acesta întru 
sămânță și întru seceriș. Și acum, binecuvântând, bine- 
cuvintează viața iconomului/ a împăratului nostru! 
Binecuvântează cununa anului bunătății Tale, pentru 
săracii poporului Tău, pentru văduvă și orfan, pentru 
cel străin și prozelit, și pentru noi toți, cei care 
nădăjduim spre Tine și chemăm numele Tău cel sfânt! 
Căci ochii tuturor întru Tine nădăjduiesc și Tu le dai 
hrana lor în[tru] bună vreme. Fă cu noi după bunătatea 
Ta, Cel care dai hrană la tot trupul! Umple de bucurie 
și de veselie inimile noastre, ca în toate, totdeauna 
având de toate din destul, să sporim întru tot lucrul cel 
bun, făcând voia Ta cea sfântă.  

[Și] poporul zice: Doamne miluiește! 
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Preotul zice [ectenia], iar poporul răspunde: 
Doamne miluiește! 

[Și Preotul zice:] Dă poporului Tău aceeași minte! 
[Și poporul zice: Doamne miluiește!]  
[Și Preotul zice:] [Dă] lumii [Tale] o bună stare!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Văzduhul bine îl stăpânește!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Celor bolnavi [dă-le] mântuire!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Celor în nevoi [dă-le] odihnă!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Celor care [sunt] în izgoniri [dă-

le] pace!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Orfanilor [dă-le] ajutor!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Văduvelor [dă-le] apărare!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Pe cei necăjiți ajută-i întru bine!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Pe cei care stau, întărește-i!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Pe cei căzuți, îi ridică!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Pe cei care stau, păzește-i! 
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Pe cei adormiți, pomenește-i!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Celor care [sunt] în mărturisire, 

primește-le slujirile lor!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Pe cei căzuți și care se pocăiesc, 

numără-i împreună cu cei credincioși ai Tăi!  
[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
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[Și Preotul zice:] Pe cei credincioși numără-i îm- 
preună cu Mucenicii Tăi!  

[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Pomenește, [Doamne], pe toți 

cei care sunt prezenți în locul acesta, făcându-i urmă- 
tori Îngerilor [Tăi]!  

[Și poporul zice: Doamne miluiește!] 
[Și Preotul zice:] Și noi, [prin] harul Tău, pe Tine 

Te chemăm [și] Ție slujire Îți aducem, [deși] suntem 
nevrednici.  

[Și] poporul zice: Doamne miluiește! 
[Și] Preotul zice: Pomenește, Doamne, și cetatea 

noastră aceasta, și pe cei care în credință ortodoxă 
locuiesc în aceasta, și toate cetățile și satele, și, [dim- 
preună] cu ea, toată lumea [Ta]! Și izbăvește-ne pe noi 
de foamete și de boală, de cutremur și de revărsarea 
apelor și de foc și de robiile barbarilor și de săbiile 
străinilor și de împotrivirile vrăjmașilor și ale ereti- 
cilor.  

[Și] poporul zice: Doamne miluiește! 
[Și] Preotul zice: Pomenește-i, Doamne, pe Epis- 

copii ortodocși cei mai înainte [adormiți], pe Cuvioșii 
Părinții noștri și pe toți cei care din veac Ți-au bine- 
plăcut Ție, Sfinți Părinți, Patriarhi, Apostoli, Profeți, 
Propovăduitori, Evangheliști, Mucenici, Mărturisitori 
și pe tot duhul cel drept, [care este] desăvârșit în cre- 
dința lui Hristos.  

[Și Preotul zice] cu voce tare: Mai ales pentru 
Preasfânta, Preaslăvita, curata, preabinecuvântata, Stă- 
pâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea 
Fecioara Maria.   

A Sfântului, slăvitului Profet, a Mergătorului 
înainte, a Botezătorului și martorului [Domnului] 
Ioannis.  
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A Sfântului Stefanos, Întâiul între Diaconi și 
Primul Mucenic [al Bisericii].  

Și a Sfântului și Fericitului Părintele nostru Mar- 
cos, Apostolul și Evanghelistul [Domnului].  

Și a celui în[tre] Sfinți, a Părintelui [nostru] Grigo- 
rios [Teologul].  

Și a celor care în această zi le facem pomenire și 
la tot corul Sfinților Tăi, [pentru] care facem rugăciuni 
și cereri, și ne miluiește pe noi, și mântuiește-ne pentru 
numele Tău cel sfânt, pe care îl chemăm peste noi.  

[Iar] Diaconul zice ta diptiha [ta. Di,ptuca]/ dipti- 
cele1820. 

[Pe când] Preotul zice în sinea sa: Pomenește, 
Doamne, pe cei mai înainte adormiți în dreapta 
credință părinți și frați ai noștri și odihnește sufletele 
lor cu Cuvioșii [și] cu Drepții [Tăi]! Du-i pe ei uniți 
întru loc cu verdeață, la apa odihnei, în Paradisul 
desfătării, și [împreună] cu toți aceia care pomenesc 
numele [Tău].  

Atunci fiind pomeniți viii și morții, după diptice, 
Preotul zice: Pomenește, Doamne, pe cei pe care i-am 
pomenit și pe care nu i-am pomenit, credincioși și 
ortodocși [ai Tăi], cu care și pe noi împreună cu ei [ne 
pomenește], ca un Dumnezeu bun și iubitor de oa- 
meni!  

[Și] poporul zice: Iartă-ne, miluiește-ne, îngă- 
duie-ne nouă!  

[Și] Preotul zice: Căci Tu ești Dumnezeul nostru, 
Cel milostiv, Care nu voiești moartea păcătosului, ci 
întoarcerea lui și să fie viu. Dumnezeule, cercetează-ne 
pe noi în[tru] mântuirea Ta! Fă cu noi după blândețea 
Ta, Cel care faci mai mult decât cele pe care le cerem 
sau le înțelegem [noi]. Că pe Tine, precum și în toți și 
în toate, Te preaslăvim și Te înălțăm și Te lăudăm și Te 
                                           

1820 Pomenirile nominale.  
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binecuvântăm și sfințim preasfântul și cinstitul și bine- 
cuvântatul Tău nume, dimpreună cu al preacuratului 
Tău Părinte și cu al Sfântului [Tău] Duh.  

[Și] poporul zice: Care era, este și va fi.  
[Și] Diaconul zice: Coborâți, Diaconilor! 
[Și] Preotul zice: Pace tuturor!  
[Și] poporul zice: Și duhului tău!  
 

Înainte de frângerea [Trupului Domnului] 
 

[Și] Preotul zice: Iisuse Hristoase, numele mân- 
tuirii [noastre], Cel desemnat [prin] aceste Dumne- 
zeiești și curate și cerești Taine; Cel care pe Preoți în 
rânduiala slujirii i-ai rânduit; prin puterea Ta cea 
nevăzută ai schimbat acestea1821; ca pe cei curați cu 
inima să îi luminezi și pe cei nevinovați să-i faci să 
mănânce din acestea de față.  

Așadar, Cel care binecuvintezi, și acum binecu- 
vintează!  

Așadar, Cel care sfințești, și acum sfințește!  
Așadar, Cel care Te frângi, și acum Te împarte!  
Așadar, Cel care Te-ai dat pe Tine Ucenicilor și 

Apostolilor [Tăi], și acum, Stăpâne, dă-ne și nouă și la 
tot poporul Tău, Iubitorule de oameni, Atotțiitorule, 
Doamne, Dumnezeul nostru!  

[Și] Diaconul zice: Să ne rugăm! 
[Și] poporul zice: Doamne miluiește! 
[Și] Preotul zice: Pace tuturor! 
[Și] poporul zice: Și duhului tău! 
 
Rugăciunea frângerii [Sfântului Trup al Domnu- 

lui] 
Cel care ești [și] Care erai, Cel care ai venit și iarăși 

vii; Cel care șezi în dreapta Tatălui; Pâine care cobori 
                                           

1821 Sfintele Taine.  
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din cer și dai viață lumii; Arhiereule cel mare, începă- 
torule al mântuirii noastre; Lumină adevărată mai 
înainte de toate veacurile; Care ești strălucire a slavei 
și însăși întipărire a ipostasului propriului Tău Tată; 
Cel care ai binevoit și ai învrednicit [neamul omenesc 
de slava Ta cea veșnică], coborând din înălțimile cele 
cerești, din sânul luminii celei neapropiate și al 
adevăratului și nevăzutului singur Tată. Și întrupându-
Te de la Duhul Sfânt și din atotslăvita, curata, sfânta, 
Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea 
Fecioară Maria, Te-ai făcut și om desăvârșit; dar [nu] 
prin schimbare [a dumnezeirii ai luat] în mod nes- 
chimbat umanitatea, [ci prin] unirea cu Tine după 
ipostas, în mod negrăit și mai presus de minte, dar fără 
mutare și amestecare [a firilor], având suflet rațional și 
înțelegător. [Și] astfel ai ieșit din aceasta1822, [și] Dum- 
nezeu S-a făcut om, [fiind] deoființă cu Tatăl după 
dumnezeire[a Ta]  și deoființă cu noi după umanitate[a 
Ta].  

Așadar, nu două persoane, nici două chipuri 
având, nici în două firi fiind cunoscut, ci un singur 
Dumnezeu, un singur Domn, o singură fire, o singură 
împărăție, o singură domnie, o singură lucrare, un 
singur ipostas, o singură voință, o singură fire întru- 
pată și închinată a lui Dumnezeu Cuvântul.   

Și Care ai fost răstignit sub Pontios Pilatos și ai 
mărturisit frumoasa mărturisire; [și] ai pătimit și ai fost 
îngropat și ai înviat a treia zi, și Te-ai înălțat întru cer, 
și ai șezut în dreapta măreției Tatălui, călcând [astfel] 
moartea și Iadul l-ai jefuit, zdrobind porțile cele de 
aramă și drugii cei de fier i-ai rupt, rechemând din 
stricăciune pe Adam cel robit, și pe noi ne-ai eliberat 
din robia diavolului. De aceea, ne rugăm și Îți cerem 
Ție, Iubitorule de oameni, Bunule, să ne învrednicești 
                                           

1822 Din Maica Sa, din Pururea Fecioară Maria.  
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pe noi să îndrăznim, în curăția inimii, fără frică, să 
chemăm pe Stăpânul a toate, pe Dumnezeul Cel ceresc, 
Tată Sfânt și a zice:  

[Și poporul zice]: Tatăl nostru, Care ești în 
ceruri...  

 
Altă rugăciune la frângerea [Sfântului Trup al 

Domnului] 
 
Căci Tu ești Cuvântul Tatălui, Dumnezeu Cel mai 

înainte de veci, Arhiereul cel mare, Care pentru mân- 
tuirea neamului omenesc Te-ai întrupat și om Te-ai 
făcut, și ne-ai chemat pe noi la Tine, alegându-ne din 
toate felurile de neamuri [și făcându-ne] preoție împă- 
rătească, neam sfânt, popor întru dobândire. De aceea, 
ne rugăm și Îți cerem Ție, Iubitorule de oameni, Bu- 
nule Doamne, nu întru mustrare și rușine, nu întru 
judecată și nici întru judecarea păcatelor noastre să fie 
adusă Jertfa aceasta, căci pentru neputințele noastre 
am pus-o înaintea Ta, ci, [după] cum [știi], ne învred- 
nicește de atotsfintele și cinstitele Tale Daruri acestea, 
[care] sunt pline de toată sfințenia, prin venirea 
Atotsfântului Tău Duh peste ele, ca și noi, păcătoșii, 
robii Tăi, să ne învrednicim a ne sfinți sufletele, 
trupurile, duhurile și conștiințele [noastre], ca lumi- 
nându-ni-se sufletul, [cu] față nerușinată, [cu] inimă 
curată, [cu] conștiință neprefăcută, sfințindu-ne 
buzele, [în] iubire desăvârșită, [în] nădejde neclintită, 
să cutezăm cu îndrăznire, fără frică, a zice sfânta 
rugăciune, pe care ai predat-o la înșiși Sfinții Tăi 
Ucenici și Sfințiții [Tăi] Apostoli. Când ne rugăm și în 
acest [fel] noi cerem: Tatăl nostru... 

[Și poporul continuă și zice]: Sfințească-se 
numele Tău...  
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Altă rugăciune, [a treia], la frângerea [Sfântului 
Trup al Domnului] 

 
Binecuvântat ești, Hristoase Dumnezeule, Atot- 

țiitorule, răscumpărătorule al Bisericii Tale! O, Cuvân- 
tule, Cel care l-ai văzut mai înainte pe el, și Omule, Cel 
care mai înainte l-ai cunoscut pe el1823!  

Care, prin necuprinsa Ta întrupare, ne-ai pregătit 
nouă Pâine cerească, [adică pe] acesta, Trupul Tău, 
Care a fost pus în Taină și [care este] atotsfânt în toți 
[care îl mănâncă]. [Și] ne-ai amestecat nouă [și] Poti- 
rul [acesta], din vița adevărului, [curs] din dumne- 
zeiasca și fără de prihană coastă a Ta. Și când Ți-ai dat 
duhul [Tău], curgând din aceasta1824 sânge și apă, prin 
aceasta s-a sfințit toată lumea.  

[De aceea,] înnoiește-ne pe noi, Bunule Doamne, 
pe noi nevrednicii, robii Tăi! Fă-ne pe noi popor al 
dobândirii, preoție împărătească, neam sfânt!  

Sfințește-ne și pe noi, Dumnezeule, precum ai 
sfințit pe cele puse înainte și aceste Sfinte Daruri, și le-
ai făcut pe acestea nevăzute din văzute, [le-ai făcut] 
tainice pe cele care sunt de față, pe acestea ale Tale, 
Doamne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Iisuse 
Hristoase!   

De aceea, Tu, Doamne, prin multa Ta milostivire, 
învrednicește-ne pe noi, prin Botez, să ne facem întru 
fii și moștenitori [ai Tăi]!  

Învață-ne pe noi tipul/ chipul rugăciunii, [cel] 
care este tainic/ mistic, [ca] să ne rugăm în[tru] acesta 
neprihănitului Tău Tată!  

Așadar, Tu și acum, Stăpâne Doamne, învred- 
nicește-ne pe noi în[tru] conștiință sfințită și [cu] 
minte bună, ca potrivit [unor fii], [cu] dor și îndrăz- 

                                           
1823 Pe om. Situația lui în lume.  
1824 Din coasta Ta.  
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neală a iubirii, să cutezăm a chema pe Cel [care este] 
în ceruri, pe Sfântul Dumnezeu, pe Tatăl Tău și a zice:  

[Și] poporul zice: Tatăl nostru... 
Iar după Tatăl nostru, Preotul zice: Da, Doamne, 

Doamne, Cel care ne-ai dat nouă puterea de a călca 
peste șerpi și [peste] scorpii și peste toată puterea 
vrăjmașului1825, zdrobește și supune degrabă capetele 
vrăjmașilor1826 noștri sub picioarele [noastre] și tot 
gândul lor cel viclean risipește-l de la noi, că Tu ești 
Împăratul nostru, al tuturor, Hristoase, Dumnezeule! 
Și Ție slavă și mulțumire și închinare Îți înălțăm în 
toată ziua, și Tatălui Tău Celui fără de prihană, și 
Sfântului [Tău] Duh, acum [și pururea și în vecii 
vecilor].  

[Și poporul zice: Amin].  
[Și] Diaconul zice: Capetele noastre, [Domnului 

să le plecăm!].   
 

Rugăciunea la plecarea capetelor 
 

Cel care ai plecat cerurile și ai coborât pe pământ 
întru mântuirea neamului oamenilor, pentru ca prin 
harul Tău să ne arăți toată îndestularea; Cel care le faci 
pe toate mai presus de îndestulare, întrecând cererea 
și mintea noastră; Iubitorule de oameni, Bunule, întin- 
de mâna Ta cea nevăzută [și] binecuvintează, plin 
[fiind] de milă și de milostivire, și binecuvântând bine- 
cuvintează pe robii Tăi, și curățește-i pe ei de toată 
întinăciunea trupului și a duhului! Și fă-ne pe noi 
părtași [Ție] și a fi contrupești [sussw,mouj] [cu Tine 
prin] harul Tău, ca în sfințenia și dreptatea Ta mulțu- 
mire să-Ți aducem! Că Ție Ți se cuvine toată slava, 
măreția, puterea și stăpânirea, dimpreună cu Tatăl Tău 

                                           
1825 A Satanei.  
1826 Demonii.  
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Cel fără de prihană și cu Duhul [Tău Cel] Sfânt, acum 
[și pururea și în vecii vecilor].   

[Și poporul zice: Amin].  
Altă rugăciune la aceeași [plecare a capetelor]:  
 
Ia aminte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul 

nostru, din sfântul Tău locaș și de pe tronul Împărăției 
Tale, și vino întru sfințirea noastră, a celor care ne 
plecăm Ție! Cel care sus, împreună cu Tatăl, șezi și aici, 
cu noi, împreună ești în mod nevăzut, învrednicește-
ne, prin mâna Ta cea puternică, ca să ne împărtășim 
noi [cu] Trupul Tău cel fără prihană și, prin noi1827, tot 
poporul. Că Tu ești Cel care frângi și [ești] frânt1828, și 
[aceasta] fără să Te împarți, și Ție slavă Îți înălțăm, 
dimpreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum [și puru- 
rea și în vecii vecilor].  

[Și poporul zice: Amin].  
[Și] Diaconul zice: Să luăm aminte la Dumnezeu 

cu frică!  
 

Rugăciunea eliberării1829 [credincioșilor] 
 
[Și Preotul zice]: Pace tuturor!  
[Și poporul răspunde: Și duhului tău!] 
 
 
[Și Preotul zice:] Mielul lui Dumnezeu, Cel care 

ridici păcatul lumii; [Care prin] atotcuratul Tău Sânge 
vărsat pentru viața lumii și întru răscumpărarea și 
schimbarea tuturor, pe Tine Te-ai dat, [ca] din moarte 
să ne răscumperi, în care eram ținuți, vânduți sub 

                                           
1827 Prin aceea că noi, ierarhia Bisericii, îi împărtășim.  
1828 Prin împărțirea Sfântului Tău Trup euharistic.  
1829 A concedierii lor. Rugăciunea de dinainte de sfârșitul 

Slujbei.  
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păcat; Cel care faci voia celor ce se tem de Tine și 
rugăciunea lor o auzi și îi mântui pe ei; Cel care pe 
Dreptul Iov l-ai auzit, care se scula dimineața și pentru 
copiii [săi] iubiți jertfe aducea, zicând: „Ca nu cumva 
să fi cugetat fiii mei cele rele în inima lor înaintea lui 
Dumnezeu”; și pe mine [mă ascultă], nevrednicul și 
păcătosul și lipsitul robul Tău, [care] mă rog pentru cei 
împreună slujitori [cu mine], părinții și frații mei, și 
pentru mine, nenorocitul!  

[Cu] față binevoitoare și ochi liniștit privește 
peste noi în ceasul acesta! [Și] așa îndepărtează de la 
noi toată nedreptatea și toată fărădelegea și neascul- 
tarea legii [Tale] și a poruncilor dimpreună [cu ea]; și 
încă [curățește-ne] și toată conștiința și toată cugeta- 
rea și toate lucrările [noastre] și toate mișcările care se 
fac în acestea, pe timp de zi și de noapte, care leagă și 
robesc sufletul [nostru]. Și ferește-i pe ei de toată con- 
știința celor rele și de toată fapta neroditoare și de tot 
gândul desfrânat[, de cele care1830] sunt lumești [și lup- 
tă] împotriva curăției sufletului.  

Dă-le lor cunoașterea păcatelor și desăvârșită în- 
frânare de la ele! Dă-le lor pocăință curată și întoar- 
cerea la Tine! Căci Tu, Stăpâne Doamne, de bunăvoie 
ai sărăcit în întruparea Ta pentru mântuirea neamului 
nostru și ai stricat de la noi înscrisul, prin întinderea 
dumnezeieștilor Tale mâini pe Cruce.  

Miluiește-i pe toți, Stăpâne, Iubitorule de oameni, 
că[ci] cu toții sunt slujitorii Tăi, și de la Tine este scăpa- 
rea noastră și nu de la lucrurile mâinilor noastre! Căci 
pe a Ta Împărăție o slăvim și pe Tine Te lăudăm, Hris- 
toase, Dumnezeul nostru, [dimpreună cu Tatăl și cu 
Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor].  

[Și poporul zice: Amin!]  

                                           
1830 Textul din paranteză e din latină. El lipsește în limba 

greacă.  
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În toate zilele, cu dreptate, [sunt scoși afară din 
Biserică] ereticii și păgânii.  

1831[Și credincioșii spun]: Umple-ne pe noi de frica 
Ta și călăuzește-ne [pe noi] întru voia Ta cea bună, căci 
Tu ești Dumnezeul nostru și Ție Ți se cuvine slava, 
cinstea și închinarea!   

[Și] Preotul zice: Trupul și Sângele [Domnului]!  
[Și] Diaconul zice: Cu frică, lui Dumnezeu să ne 

rugăm!  
Preotul înalță Despoticonul [Despotiko.n]1832 și 

[zice] cu voce tare: Sfintele Sfinților!  
[Și] poporul zice: Doamne miluiește! Un Tată 

Sfânt, un Fiu Sfânt și un Duh Sfânt. Amin!  
[Și] Preotul zice: Domnul [să fie] cu voi, [cu] toți!  
[Și] poporul zice: Și cu duhul tău!  
[Și] Preotul zice: Binecuvântat [este] Domnul 

întru veci! Amin.  
[Și] poporul zice: Amin!  
[Și] Preotul zice: Pace tuturor!  
[Și] poporul zice: Și duhului tău!  
[Și] Preotul zice: Sfântul Trup și Cinstitul Sânge, 

cel adevărat, al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 
Amin.  

[Și] poporul zice: Amin!  
[Și] Preotul zice: Sfântul Trup și Cinstitul Sânge, 

cel adevărat, al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 
Amin.  

[Și] poporul zice: Amin!  
[Și] Preotul zice: Trupul și Sângele lui Emmanuil, 

Dumnezeul nostru, acesta este, cel adevărat. Amin.  
[Și] poporul zice: Amin!  

                                           
1831 Nu ni se precizează cine spune această frază liturgică. 

Din context, pare a fi spusă de către cei credincioși.   
1832 Sfântul Disc, pe care este Trupul Domnului.  
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1833[Și Preotul zice]: Cred, cred, cred și mărtu- 
risesc până la ultima suflare, că acesta este Trupul 
făcător de viață, pe care l-ai luat, Hristoase, Dum- 
nezeul nostru, din Sfânta Doamna noastră, de Dum- 
nezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria; și l-ai 
făcut pe acesta una cu dumnezeirea Ta, nu prin ames- 
tecare, nici prin contopire, nici prin schimbare; și ai 
mărturisit sub Pontios Pilatos frumoasă mărturisire și 
ne-ai predat aceasta1834 pentru noi toți, [răstignindu-
Te] pe lemnul Sfintei Cruci, după voia Ta.  

Cred cu adevărat, că dumnezeirea Ta nicidecum 
nu s-a separat de umanitatea Ta [până] în prezent, nici 
cât o clipire de ochi. [Căci] ne-ai predat aceasta1835 întru 
răscumpărare și întru iertarea păcatelor și întru viața 
veșnică a celor care se împărtășesc din ea.  

Cred că aceasta este [Liturghia] cea adevărată. 
Amin.   

[Și] poporul zice: Amin!  
[Și] Diaconul zice: [Să fim] în pace și [în] iubire!  
[Și] Preotul [zice] cu voce tare: Dumnezeule ne- 

cuprins, Cuvântule fără de margini, Cel dumnezeiesc, 
primește de la noi, păcătoșii, din buze nevrednice, 
[acest] imn, [dimpreună] cu Puterile cele de sus! Căci 
Ție Ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea, 
[dimpreună] cu Tatăl Tău Cel fără de început și cu 
Duhul Tău Cel făcător de viață, întru toate veacurile și 
veacurile. Amin. 

Și poporul zice psalmul 150 [CL]1836.  
[Și] Diaconul zice: Adunați-vă și intrați, Diaco- 

nilor, cu evlavie!  

                                           
1833 Din nou, nu ni se spune cine rostește aceste rânduri. 

Însă eu cred că, de această dată, le spune Preotul slujitor.  
1834 Dumnezeiasca Liturghie.  
1835 Se referă tot la Dumnezeiasca Liturghie.   
1836 Probabil acum se împărtășeau clericii și credincioșii.  
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Rugăciunea de mulțumire după împărtășirea [cu] 
Sfintele Taine      

 
[Și] Diaconul zice: Să stăm la rugăciune!  
[Și] Preotul zice: Pace tuturor!  
[Și] poporul zice: Și duhului tău.  
[Și] Diaconul zice: Să ne rugăm pentru sfânta 

împărtășire!  
[Și] poporul zice: Doamne miluiește!  
[Și] Preotul zice rugăciunea aceasta: Îți mulțu- 

mim Ție, Cuvinte, Dumnezeule cel adevărat, Cel [care 
ești] din ființa Tatălui [Tău] Celui fără de început, că 
astfel ne-ai iubit pe noi și Te-ai dat pe Sine pentru noi, 
Cel care Te-ai jertfit. Dă-ne nouă răscumpărarea, prin 
Trupul Tău cel fără de prihană și prin cinstitul Tău 
Sânge, ca să ne învrednicim noi acum, Iubitorule de 
oameni, ca să luăm din însăși Euharistia [Ta]. Căci Ție 
ne mărturisim acum, Iubitorule de oameni, și Ție slavă 
și cinste și închinăciune totdeauna Îți înălțăm, împre- 
ună și Tatălui Tău Celui fără de început și Duhului Tău 
Celui Sfânt, acum [și pururea și în vecii vecilor].  

[Și poporul zice: Amin!] 
[Și] Diaconul zicem: Capetele noastre Domnului 

să le plecăm!  
 

Rugăciunea la plecarea capetelor 
 

 
Cel care ești, Cel care erai [și] ai venit întru lume 

ca să o luminezi pe ea; Cel care ai luat trupul nostru și 
Te-ai întrupat și Te-ai răstignit pentru noi și ai pătimit 
de bunăvoie [în] trup și ai rămas nepătimitor ca Dum- 
nezeu, și ai înviat a treia zi, și Te-ai înălțat întru ceruri, 
și ai șezut în dreapta măreției slavei Tatălui, Dumne- 
zeiescule și Sfinte și deoființă și deovoință și deoslavă 
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și împreună-veșnic [cu] Duhul, ai trimis [slava Ta] 
peste Sfinții Tăi Ucenici și Apostoli, și prin aceasta i-ai 
luminat pe ei, și, prin ei, toată lumea, Hristoase, 
adevăratul Dumnezeul nostru. [...] 

 
[...]1837 [Și Preotul zice: Pentru rugăciunile]...și ale 

lui Gavriil și Rafail. Și ale Îngerilor cu chipuri împătrite, 
ale ființelor fără de trup; și ale Îngerilor și ale celor 24 
de Bătrâni; ale Sfântului, slăvitului, Înaintemergăto- 
rului, Botezătorului și Mucenicului Ioannis; ale 
Sfântului Stefanos, Întâiul-Diacon și Întâiul-Mucenic; 
ale Dumnezeieștilor, Sfinților și slăviților Apostoli, ale 
purtătorilor-de-biruință Profeți și ale biruitorilor 
Mucenici; [pentru] ale Sfântului și Fericitului Părintele 
nostru Marcos, Apostolul și Evanghelistul, și pentru 
[rugăciunile] tuturor Sfinților Tăi, [miluiește-ne și ne 
mântuiește pe noi].  

[Și poporul zice: Amin!]   
[Și Preotul zice]: Și mântuiește, și miluiește, și 

binecuvântează toată creștinătatea!  
Căci a Ta este slava și cinstea și închinarea, 

[dimpreună] cu Tatăl Tău Cel fără de început și cu 
Duhul [Tău] Cel Sfânt, acum și pururea [și în vecii 
vecilor].  

[Și poporul zice: Amin].  
[Și astfel], în pacea lui Dumnezeu, s-a săvârșit 

Dumnezeiasca Liturghie întocmită de cel în[tre] Sfinți, 
Părintele nostru, Grigorios Teologul”.  

Aici se încheie, așadar, Dumnezeiasca Liturghie a 
Sfântului Grigorios Teologul, în PG 36, col. 733.    

 
În PG 36, col. 733-734, avem cele trei fragmente 

din Rugăciunile sale de exorcizare. Și primul fragment 

                                           
1837 Lipsește partea de final a rugăciunii plecării capetelor. 

Dar și începutul apolisului Dumnezeieștii Liturghii.  
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e acesta: „Te chem pe Tine, Stăpâne, Dumnezeule, și 
Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, Cel nestricat, 
Cel nepătat, Cel nefăcut de mână, Cel de neatins, nevă- 
zut, simplu”.  

Al doilea fragment: „Vă jur pe voi, pe toate 
duhurile cele necurate, cu [Dumnezeu], Eloi, Adonai, 
Savaot, ieșiți și îndepărtați-vă de la robul Dumnezeului 
Celui înfricoșător!”.  

Iar ultimul fragment e acesta: „Cunoașteți, nea- 
muri, și vă plecați! Fugiți toți demonii, că[ci] cu noi 
[este] Dumnezeu Savaot, Căruia I se cuvine toată slava, 
cinstea și închinarea, [împreună] cu Fiul Lui Cel Unul-
născut și [cu] Duhul Sfânt. Amin”.  

Și după cum se observă, chiar și din aceste trei 
mici fragmente textuale, rugăciunile sale de exorcizare 
au multe lucruri în comun cu celelalte rugăciuni de 
exorcizare ale Sfinților Părinți ai Bisericii.   

PG 37 începe cu Epistolele sale. Și prima sa epis- 
tolă este către Sfântul Vasilios cel Mare, unde îi spune 
că nu și-a putut ține făgăduința făcută la Atena din 
cauza poruncii care ne cere să ne cinstim părinții1838. În 
a 2-a epistolă, tot către prietenul său, Sfântul Grigorios 
amintește de Tiberini [Tiberinh.]/ Tiberinae1839, de locul 
unde îl chemase Sfântul Vasilios să se nevoiască și care 
era în Cappadocia1840. În a 4-a epistolă își exprimă ad- 
mirația pentru Pontos și pentru întunecimea pontică și 
îi spune Sfântului Vasilios cel Mare că este prea grandi- 
locvent și făcător de nume noi1841.  

                                           
1838 PG 37, col. 21/ ed. Charles Gordon Browne and James 

Edward Swallow, cf.  
http://www.newadvent.org/fathers/3103b.htm.  
1839 Ibidem/ Ibidem.  
1840 PG 37, col. 22, n. 5.  
1841 PG 37, col. 25/ ed. Charles Gordon Browne and James 

Edward Swallow.  
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Tot aici, Sfântul Grigorios amintește de catarac- 
tele Nilului1842, dar și de Tantalos [Τάνταλος]1843 din 
mitologie1844. A 5-a epistolă, tot către Sfântul Vasilios, 
o începe citând din Omiros1845/ Homer1846. În a 6-a, de 
asemenea către Sfântul Vasilios, el amintește cu 
nostalgie de psalmodiile, de privegherile și de rugăciu- 
nile către Dumnezeu făcute în înstrăinarea față de 
oameni1847. Scrisoare pe care o termină cu această măr- 
turisire tulburătoare de iubire față de Sfântul Vasilios: 
„eu te respir [pe tine] mai degrabă decât aerul [evgw. se. 
pne,w ma/llon h; to.n ave,ra]”1848. Pentru că îl resimțea pe 
aceasta ca fiind mult mai vital decât aerul. Însă această 
raportare la altul nu o aduce decât dragostea profundă.  

În Epistola a 7-a, Sfântul Grigorios îi cere fratelui 
său, Sfântului Chesarios, să rămână creștin adevărat 
[gnh,sioj] și să nu dorească onoruri lumești1849. Pe când 
în a 8-a epistolă, scrisă la scurt timp după ce a fost 
hirotonit Preot, îi spune Sfântului Vasilios că el a fost 
introdus în treapta presbiteriatului cu forța1850.  

În a 9-a epistolă, către Amfilohios, Sfântul Grigo- 
rios amintește de poetul Pindaros1851. 

                                           
1842 PG 37, col. 25, n. 25.  
1843 PG 37, col. 28.  
1844 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Tantalus.  
1845 PG 37, col. 28.  
1846 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Homer.  
1847 PG 37, col. 29/ ed. Charles Gordon Browne and James 

Edward Swallow.  
1848 PG 37, col. 32/ Ibidem.  
1849 PG 37, col. 33/ ed. Charles Gordon Browne and James 

Edward Swallow, cf.  
http://www.newadvent.org/fathers/3103c.htm.  
1850 PG 37, col. 33/ ed. Charles Gordon Browne and James 

Edward Swallow, cf.  
http://www.newadvent.org/fathers/3103b.htm.  
1851 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Pindar.  
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Dar amintește de Pindaros și în epistola către 
Candidianos, a 10-a1852. În a 11-a, către Sfântul Grigorios 
al Nissisului, pe care îl consideră un bărbat preaîn- 
țelept1853, amintește de tragedianul Evripidis1854|1855. 
Tot aici amintește și de pitagorei1856.  

Citează din Laconos în epistola către Nicobu- 
los1857. În a 12-a epistolă. În a 13-a citează din Teognidos 
două versuri1858. Probabil e vorba de poetul Teognis de 
Megarefs [Θέογνις ὁ Μεγαρεύς]/ Theognis de Mega- 
ra1859.   

În a 14-a epistolă, Sfântul Grigorios îi cere fratelui 
său Chesarios ca să îi ia sub protecția sa pe verișorii 
săi1860. Adică pe Evlalios și Amfilohios, în timp ce el era 
chestor al Bitiniei, sub stăpânirea împăratului Va- 
lens1861.    

În a 15-a epistolă, către Lollianos, amintește de 
verișorii săi, Elladios și Evlalios, și despre Lollianos 
spune că e de bun neam și un bun prieten1862.   

În epistola către Episcopul Evsevios al Chesariei, 
a 16-a, Sfântul Grigorios Teologul îl numește pe Sfântul 
Vasilios cel Mare preacinstitul său frate1863. Urmă- 
toarea, a 17-a, e tot către Episcopul Evsevios, în care se 
apară în fața superiorului său ierarhic, spunând că 

                                           
1852 PG 37, col. 37.  
1853 PG 37, col. 41. 
1854 Ibidem.  
1855 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Euripides.  
1856 PG 37, col. 43.  
1857 PG 37, col. 45.  
1858 Ibidem.  
1859 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Theognis_of_Megara.  
1860 PG 37, col. 45-46.  
1861 Cf. http://www.newadvent.org/fathers/3103c.htm.  
1862 PG 37, col. 47-48.  
1863 PG 37, col. 49.  
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scrisoarea sa nu a fost una insolentă, ci duhovnicească 
și filosofică1864. În a 18-a, către același, Sfântul Grigorios 
amintește de fiarele care atacă Biserica1865, adică de 
eretici. Și el mărturisește faptul că și-ar dori o luptă 
curată și adevărată pentru Biserică1866. Pentru viața și 
teologia ei.  

În a 19-a epistolă, către Sfântul Vasilios cel Mare, 
Sfântul Grigorios folosește sintagma: „preaiubitorul de 
Dumnezeu [θεοφιλέστατος], Episcopul nostru, Evse- 
vios”1867. În a 20-a, către Sfântul Chesarios, fratele său, 
scrisă în anul 3681868, Sfântul Grigorios îl citează pe 
Petros și spune că boala sufletului Îi este aproape Dom- 
nului1869.   

În Epistola 21, scrisă către iparhul/ prefectul 
Sofronios, Sfântul Grigorios amintește de fiul său 
Nicobulos1870, în a 22-a, către același, despre prea- 
cinstitul său fiu Amfilohios1871, iar în a 23-a, către 
Sfântul Chesarios, la începutul scrisorii, îl numește pe 
Amfilohios „preacinstitul nostru fiu Amfilohios”1872.  

Și în a 24-a epistolă a sa, Sfântul Grigorios îl 
amintește pe Amfilohios, dar citează și din Platonos1873. 
Citează din De republica, cartea a 5-a1874. A 25-a 
epistolă e pentru Amfilohios și în ea amintește de 

                                           
1864 PG 37, col. 51-52. 
1865 Ibidem.  
1866 PG 37, col. 52.  
1867 PG 37, col. 53.  
1868 PG 37, col. 54, n. 55.  
1869 PG 37, col. 53-54.  
1870 PG 37, col. 56.  
1871 PG 37, col. 57.  
1872 Ibidem.  
1873 PG 37, col. 60.  
1874 PG 37, col. 59, n. 79. Scrierea lui Platonos, în 10 cărți, 

în limba greacă, o găsim aici:  
https://el.wikisource.org/wiki/Πολιτεία.     
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localitățile Ostracinin [Ὀστρακίνην] și Ozizaleos [Ὀζι- 
ζαλέως]1875.  Ostracinin sau Ostracinae era un oraș din 
Egiptul de Jos1876, amintit de Gaius Plinius Secundus1877 
în Istoria lumii, cartea a 5-a1878, pe când Ozizaleos sau 
Ozizale era în Cappadocia1879.  

În a 28-a epistolă amintește de Pamfilia1880, în a 
29-a1881 și a 3o-a vorbește despre Chesarios, în ultima 
referindu-se și la Omiros1882, în a 31-a amintește de 
Dimostenicos și de Iliada1883. În a 32-a epistolă a sa, 
Sfântul Grigorios amintește de Diogenis, de Aristo- 
telis1884, de Epictitos și de Socratis1885.    

În a 37-a epistolă amintește de ritorul Evdo- 
xios1886, în a 38-a de Temistios1887, în a 39-a de fratele 
Amazonios1888.  

În a 41-a citează Mt. 6, 22, adică spusa Domnului 
că „luminătorul trupului este ochiul”1889. Iar în latină 
luminător se spune lucerna1890. Și în această epistolă a 
41-a, Ad Caesarienses, Sfântul Grigorios spune că lumi- 

                                           
1875 PG 37, col. 61.  
1876 Cf.  
http://www.dicolatin.com/XY/LAK/0/OSTRACINE/ind

ex.htm.  
1877 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pliny_the_Elder.  
1878 PG 37, col. 61, n. 85.  
1879 PG 37, col. 61, n. 86.  
1880 PG 37, col. 61.  
1881 PG 37, col. 64-65.  
1882 PG 37, col. 65.  
1883 PG 37, col. 69.  
1884 Ibidem.  
1885 PG 37, col.  71.  
1886 PG 37, col. 77.  
1887 PG 37, col. 80.  
1888 Ibidem.  
1889 PG 37, col. 83-84.  
1890 PG 37, col. 83.  
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nătorul Bisericii este Episcopul1891. Bineînțeles, referin- 
du-se la adevăratul Episcop, la Episcopul responsabil și 
duhovnicesc, care este luminătorul cel rațional al 
Bisericii.   

În epistola a 44-a, Sfântul Grigorios folosește 
sintagma „mama noastră, Biserica”1892, în a 45-a: „tro- 
nul cel înalt”1893, iar în a 47-a: „Vasilios al meu”1894, cu 
referire la Sfântul Vasilios cel Mare.  

În a 49-a epistolă, el amintește de Sasima 
[Σάσιμα]1895, de Episcopia unde el a fost trimis de 
Vasilios. În a 50-a de preaputernicul Antimos1896, în a 
57-a folosește forma de Ac. Σολομῶντα1897, în a 62-a 
amintește de Armenios1898.  

În a 71-a epistolă a sa Sfântul Grigorios amintește 
de Asia1899, în a 77-a citează multe texte scripturale1900, 
în a 82-a amintește de Palladios1901, iar în a 85-a de 
„împreună Presbiterul nostru Lucianos”1902.  

În a 87-a epistolă, către Filagrios, Sfântul Gri- 
gorios afirmă faptul că luptele cauzate de invidie 
destramă comuniunea dintre Episcopii Bisericii și că 
lucrurile ar trebui să stea invers: certurile personale să 
se subordoneze credinței1903. Adică să dispară certurile 
atunci când vine vorba de credință, pentru că credința 

                                           
1891 PG 37, col. 84.  
1892 PG 37, col. 92.  
1893 PG 37, col. 93.  
1894 PG 37, col. 97.  
1895 PG 37, col. 101.  
1896 Ibidem.  
1897 PG 37, col. 112.  
1898 PG 37, col. 124.  
1899 PG 37, col. 136.  
1900 PG 37, col. 143-146.  
1901 PG 37, col. 156.  
1902 PG 37, col. 157.  
1903 PG 37, col. 161-162.  
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și pacea Bisericii ar trebui să fie pe primul plan în viața 
sinodalilor Bisericii.  

În epistola a 91-a, scrisă Sfântului Nectarios al 
Constantinopolului, Sfântul Grigorios amintește de 
fiul său Pangratios1904.  

Epistola 101 a Sfântului Grigorios Teologul, adre- 
sată Presbiterului Clidonios [Κληδόνιος], e una 
profund teologică și e scrisă contra ereticului Apollina- 
rios [Απολλινάριος]1905. Și în aceasta Sfântul Grigorios 
ne adeverește faptul că Apollinarios nega mintea lui 
Hristos1906. Însă Fiul Tatălui S-a făcut om pentru 
mântuirea noastră și El a pătimit în trup, dar a fost 
nepătimitor după dumnezeirea Sa1907. Și El este 
Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit și l-a creat din 
nou pe omul căzut în păcat1908.  

Însă, accentuează aici Sfântul Grigorios, cine nu 
crede că Sfânta Fecioară Maria este Născătoare de 
Dumnezeu [Θεοτόκον], acela este separat de Dum- 
nezeire [χωρὶς ἐστὶ τῆς Θεότητος]1909. Iar cel care 
spune că El a trecut prin Preacurata Fecioară ca printr-
un canal și că nu S-a format ca Dumnezeu și om în ea, 
unul ca acesta este ateu [ἄθεος]1910.   

Apollinarios vorbea și despre existența a „doi Fii”, 
unul din Tatăl și altul din Maica Sa. Iar Sfântul 
Grigorios spune aici că această aserțiune eretică neagă 
unitatea firilor în Hristos și identitatea Sa personală1911. 
Pentru că Hristos are două firi, e Dumnezeu și om, iar 

                                           
1904 PG 37, col. 165.  
1905 PG37, col. 176.  
1906 PG 37 , col. 177/ NPNF2, vol. 7, p. 859.   
1907 Ibidem/ Idem, p. 859-860.  
1908 Ibidem/ Idem, p. 860.  
1909 Ibidem/ Ibidem.  
1910 Ibidem/ Ibidem.  
1911 PG 37, col. 180/ Ibidem.  

409



umanitatea Sa are suflet și trup, dar prin aceasta nu 
există nici doi Fii și nici doi Dumnezei1912.   

Căci Dumnezeu S-a întrupat, pentru ca omul să 
se îndumnezeiască. Dar, în același timp, persoanele 
dumnezeiești sunt trei, pentru că Treimea e una și 
aceeași în Dumnezeire1913.  

Sfântul Grigorios neagă mai departe alte afirmații 
eretice. Și el ne spune că harul dumnezeiesc n-a lucrat 
prin Fiul întrupat ca printr-un Sfânt Profet, ci prin 
intermediul unirii după ființă. Căci firea Sa umană s-a 
împărtășit de slava Sa prin unirea ființială cu dumne- 
zeirea Lui. După care el îl dă anatemei și îl socotește 
printre deicizi pe cel care nu se închină Celui Răstignit 
pentru noi. Apoi îl dă anatemei și pe cel care afirmă că 
Domnul S-a desăvârșit prin fapte sau că El, după 
Învierea Sa, a fost „adoptat” ca Fiu de către Tatăl1914.  

Și în această scrisoare avem și celebra afirmație 
soteriologică a Sfântului Grigorios: „căci ce [este] 
neasumat [τὸ γὰρ ἀπρόσληπτον], [este] nevindecat 
[ἀθεράπευτον]”1915. Pentru că numai ceea ce a fost unit 
cu Dumnezeu a fost mântuit1916. Și asta cu referire la 
Apollinarios, care nega mintea umană a Domnului. 
Căci dacă El nu a asumat și mintea omului, atunci nu 
l-a mântuit pe om în mod deplin.  

Însă Domnul l-a mântuit pe om deplin, pentru că 
a asumat tot ce este omul, adică toată constituția lui 
psiho-somatică. Căci El, accentuează Sfântul Grigorios, 
a asumat ce este mai rău, ca să-l sfințească pe om prin 
întruparea Sa1917.  

                                           
1912 Ibidem/ Ibidem.  
1913 Ibidem/ Ibidem.  
1914 Ibidem/ Ibidem.  
1915 PG 37, col. 181/ Ibidem.  
1916PG 37, col. 181-184/ Ibidem.  
1917 PG 37, col. 185-186/ Idem, p. 862.   
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Epistola a 102-a e tot către Presbiterul Clidonios și 
e tot împotriva lui Appolinarios ereticul1918. Și în 
aceasta el spune că cei care Îl resping pe Dumnezeul 
treimic sunt străini și de Dumnezeu și de Biserica cato- 
lică1919. Apollinariștii, zice Sfântul Grigorios, spun că 
mintea lui Hristos este dumnezeirea Sa1920, fapt pentru 
care nu cred că Hristos este om desăvârșit, în fiecare 
parte ca noi, afară de păcat, ci Dumnezeu amestecat cu 
trupul1921. Și aceasta, pentru că umanitatea lui Hristos 
nu era mărturisită ca fiind desăvârșită, atât timp cât 
Hristos era socotit ca neavând minte omenească.  

În aceeași scrisoare, Sfântul Grigorios ne atențio- 
nează asupra înțelegerii afirmațiilor teologice. Căci 
aceeași afirmație, dacă e înțeleasă drept, face ca afir- 
mația teologică să fie ortodoxă, dar dacă e înțeleasă 
rău, ea să fie una eretică1922. Și noi, precizează el, nu ne 
închinăm în persoana lui Hristos la un om purtător de 
Dumnezeu, ci la un Dumnezeu purtător de trup [Θεὸν 
σαρκοφόρον]1923. Pentru că El S-a întrupat cu adevărat 
pentru noi și a fost Dumnezeu desăvârșit și om desă- 
vârșit.    

În epistola 106, Sfântul Grigorios amintește de 
„Evstratios al nostru”1924, pe când în a 11o-a el se referă 
la iconomia iubitoare de oameni a lui Dumnezeu față 
de noi1925. În epistola a 114-a, către Chelefsios, Sfântul 
Grigorios amintește de Attica, Pandiona, Atina [Ate- 
na], Tirea, Trachi [Tracia], dar și de poetul Pinda- 

                                           
1918 PG 37, col. 193/ Idem, p. 867.  
1919 PG 37, col. 193-196/ Ibidem.  
1920 PG 37, col. 197/ Idem, p. 868.  
1921 Ibidem/ Ibidem.  
1922 PG 37, col. 200/ Idem, p. 869.  
1923 Ibidem/ Ibidem.  
1924 PG 37, col. 205.  
1925 PG 37, col. 208.  
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ros1926. Pe când, în epistola următoare, în a 115-a, către 
Teodoros, scrisă înainte de Paștiul anului 382, Sfântul 
Grigorios îi vorbește despre ce a făcut el împreună cu 
Sfântul Vasilios cel Mare, prietenul său: Filocalia lui 
Orighenis, pentru că îi trimisese cartea ca să o citeas- 
că1927.  

În mica scrisoare 118, Sfântul Grigorios Teologul 
citează o dată din Ecclisiastis, din 3, 1, și de 3 ori din 
Psalmi: 38, 2; 39, 10 și 49, 211928. Iar în epistola a 120-a, 
el folosește sintagma: „sfânta zi de Paști [τὴν ἁγίαν τοῦ 
Πάσχα ἡμέραν]”1929, zi în care noi cunoaștem în mod 
tainic bunurile viitoare1930, cele ale Împărăției lui Dum- 
nezeu. Adică modul cum ne vom umple noi de slava lui 
Dumnezeu și vom trăi în slava lui Dumnezeu în Împă- 
răția Sa.  

În epistola a 125-a, Sfântul Grigorios își arată 
durerea față de gândirea eretică și neevlavia apollina- 
riștilor1931.  În a 126-a amintește de fiul său duhovnicesc 
Nicobulos1932, ca și în a 147-a1933. În a 149-a, el amintește 
de împreună-slujitorul Evtalios1934, iar în următoarea 
de împreună-slujitorul Gheorghios1935.  

În a 152-a epistolă, Sfântul Grigorios amintește de 
Horepiscopul Evlalios și de împreună-Presbiterul Che- 
lefsios1936.  

                                           
1926 PG 37, col. 209-212. A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pindar.  
1927 PG 37, col. 212.  
1928 PG 37, col. 213-214.  
1929 PG 37, col. 213.  
1930 Ibidem.  
1931 PG 37, col. 217.  
1932 PG 37, col. 221.  
1933 PG 37, col. 252.  
1934 PG 37, col. 253.  
1935 PG 37, col. 256.  
1936 PG 37, col. 257.  
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Începe epistola a 156-a amintind de „marele între 
oameni, Iraclis”1937. În varianta latină el este numit 
Hercules1938.   

La începutul epistolei a 158-a, el amintește de 
fecioara Alipiani1939, iar în epistola a 159-a de fecioara 
Amazonia1940. În epistola a 163-a, Sfântul Grigorios 
amintește de Gheorghios Paspasinos1941. În a 167-a 
folosește expresia: „preadulcele nostru fiu, Nico- 
bulos”1942, pe care o repetă și în a 188-a1943.  

Numele Odiseu este în varianta latină Ulysses. 
Apare în epistola a 190-a, la început1944. Tot aici e 
pomenit și Dimosteniso1945. În a 195-a epistolă, Sfântul 
Grigorios citează din Isiodos sau Hesiodus1946 și amin- 
tește de răutatea demonilor1947.  

În a 197-a, trimisă Sfântului Grigorios al Nissisu- 
lui, el amintește de Evfimiados, folosește sintagmele 
Sfinții Mucenici și Dumnezeiasca Scriptură, și o 
pomenește de mai multe ori pe Sfânta Teosevia, soția 
Sfântului Grigorios al Nissisului1948. Pentru că această 
scrisoare i-a fost trimisă Sfântului Grigorios al Nissisu- 
lui ca mângâiere la adormirea Sfintei Teosevia1949.  

Cum era Sfânta Teosevia în ochii Sfântului Grigo- 
rios Teologul? Era „lauda Bisericii, înfrumusețarea lui 

                                           
1937 PG 37, col. 264.  
1938 PG 37, col. 263.  
1939 PG 37, col. 265.  
1940 PG 37, col. 265-268.  
1941 PG 37, col. 269.  
1942 PG 37, col. 277.  
1943 PG 37, col. 308.  
1944 PG 37, col. 309-310.  
1945 PG 37, col. 312.  
1946 PG 37, col. 317-318.  
1947 PG 37, col. 320.  
1948 PG 37, col. 321.  
1949 PG 37, col. 321-322.  
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Hristos, folositoarea cea din neamul nostru, îndrăz- 
neala femeilor [τἠν γυναικῶν παῤῥησίαν]”1950. Și „în 
toată frumusețea fraților [ea era] cea mai frumoasă și 
mai curată”1951, „fiind sfântă, și cu Preotul împreună-
înjugată și împreună slăvită și vrednică de marile 
taine”1952 ale lui Dumnezeu.  

În a 198-a epistolă, Sfântul Grigorios amintește de  
Pitagoras din Samios1953 sau Samos1954. În epistola 202, 
Sfântul Grigorios vorbește de ereticii care au atacat 
Biserica, amintindu-i pe Arios, Evdoxios, Macedonios, 
Evnomios și pe apollinariști, insistând asupra celor din 
urmă1955. În a 211-a el amintește de „preacinstitul și 
preaiubitorul de Dumnezeu, fiul nostru, Sacher- 
don”1956, dar și de „preacinstitul Castoros”1957.  

În a 217-a epistolă, Sfântul Grigorios citează din 
Ier. 10, 19, cf. LXX1958, pe când, în a 218-a, el spune 
despre Sacherdon că este prieten al lui, un mărturi- 
sitor, un frumos și bun împreună-Presbiter cu el1959. Și 
tot despre Sacherdon vorbește și în epistolele 219 și 
220. În epistola a 227-a, Sfântul Grigorios amintește de 
preacinstitul său fiu Anisios1960. În următoarea, în a 
228-a, el îl pomenește pe iubitul frate și împreună-
Diacon cu el, Evagrios1961. Căci Sfântul Grigorios, deși 

                                           
1950 PG 37, col. 321.  
1951 PG 37, col. 321-324.  
1952 PG 37, col. 324.  
1953 Ibidem.   
1954 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Pitagora și 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Samos.  
1955 PG 37, col. 329-334.  
1956 PG 37, col. 348.  
1957 Ibidem. 
1958 PG 37, col. 355-356.  
1959 PG 37, col. 356.  
1960 PG 37, col. 369.  
1961 PG 37, col. 372.  
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Episcop, știa că el este frate întru Hristos cu toți cei din 
ierarhia bisericească. Și de aceea se simțea împreună 
frate nu doar cu Episcopii, ci și cu Presbiterii și Dia- 
conii și le mărturisea și lor acest lucru. Pentru că avea 
conștiința profundă că ierarhia bisericească e una, 
chiar dacă ea este tripartită.  

Epistolele sale se termină în col. 388 din PG 37.  
 
Între col. 389-396 din PG 37 avem Testamentul 

Sfântului Grigorios Teologul. Și el își începe testamen- 
tul numindu-se pe sine: „Grigorios [Γρηγόριος], 
Episcopul Bisericii catolice [Ἐπίσκοπος τῆς καθολικῆς 
Ἐκκλησίας], cea [care este] în cetatea lui Constantinos 
[τῆς ἐν Κωνσταντίνου πόλει]”1962. Și, în mod testamen- 
tar, Sfântul Grigorios își dăruie averea Bisericii catolice 
din Nazianzos, întru slujirea săracilor, numind 3 
administratori ai ei: pe Diaconul și Monahul Marcellos, 
pe Grigorios Diaconul și pe Evstatios Monahul, ultimii 
doi fiind rude ale sale1963.  

Colaboratorului său, Diaconului Evagrios, Sfântul 
Grigorios îi lasă moștenire haine și bani. La fel îi lasă 
moștenire și Diaconului Teodulos și Notarului Ela- 
fios1964. Și își încheie testamentul în numele Preasfintei 
Treimi1965. După ce Sfântul Grigorios și-a semnat 
testamentul, el a fost semnat și de Sfântul Amfilohios 
de Iconiu, de PFP Optimos, Patriarhul Antiohiei, de PS 
Teodosios de Idi, de PS Teodulos de Apamia, de PS 
Ilarios al Isauriei, de PS Temistios al Adrianupolisului 
și de Presbiterul Clidonios din Biserica catolică a 
Iconiului1966.  

                                           
1962 PG 37, col. 389.  
1963 Ibidem.  
1964 PG 37, col. 393.  
1965 Ibidem.  
1966 PG 37, col. 393-396.  
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Testamentul a fost contrasemnat mai apoi de 
Ioannis, Anagnost și Notar al Bisericii din Nazianzos și 
autentificat ca fiind al Sfântului Grigorios Teologul1967.  

 
Poemele Sfântului Grigorios Teologul încep în PG 

37, col. 397. Și prima carte e formată din poemele sale 
teologice1968. Cele 38 de poeme dogmatice ale sale sunt 
cuprinse în PG 37, col. 397-522 și pe ele le avem traduse 
în română de Pr. Dr. Gheorghe Tilea1969.  

În poemul Despre Tatăl, Sfântul Grigorios amin- 
tește de Bărbații cei înțelepțiți de Dumnezeu1970, adică 
de Profeți, Apostoli și de Teologi. Iar Dumnezeu este 
unul și El este fără de început, necauzat și nemărginit. 
Însă marele Tată are un mare Unul-născut1971 și pe 
Duhul Sfânt Dumnezeu, Care este izvor ascuns și 
luminător al oamenilor1972. Fiul este chip al arhetipului, 
al Tatălui Său, și e deoființă cu El1973.  

Iar prin marele Duh Îl cunoaștem pe Dumnezeu, 
Duhul Sfânt fiind Dumnezeu1974. Și Dumnezeu este ca 
focul celor răi și ca lumina celor buni1975. Pentru că 
aceeași slavă a lui Dumnezeu este ca focul pentru cei 
păcătoși și este ca lumina pentru cei Sfinți.  

Vorbind despre Dumnezeul treimic, Sfântul Gri- 
gorios spune că este un Dumnezeu în trei străluciri [εἷς 

                                           
1967 PG 37, col. 396.  
1968 PG 37, col. 397-398.  
1969 Le găsim în Sf. Grigorie de Nazianz, Opere dogmatice, 

trad. din lb. gr., studii și note de Pr. Dr. Gheorghe Tilea, Ed. 
Herald, București, 2002, p. 131-223.  

Voi cita cartea sub forma: ed. Tilea.  
1970 PG 37, col. 399/ ed. Tilea, p. 132.  
1971 PG 37, col. 400/ Idem, p. 132-133.   
1972 PG 37, col. 401/ Idem, p. 133.  
1973 PG 37, col. 402/ Idem, p. 134.  
1974 PG 37, col. 408/ Idem, p. 139.  
1975 PG 37, col. 410/ Idem, p. 140.  
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Θεὸς ἐν τρισσοῖς ἀμαρύγμασι] și că El conduce lu- 
mea1976. Iar din Botez ne ridică, ca unii care strălucim 
de lumină, Dumnezeirea cea întreită1977.  

În versul al 60-lea, din poemul Despre Duhul, 
Sfântul Grigorios ne spune că „din unime este Treimea 
și din Treime [este] unimea”1978. Pentru că „unimea 
[este] în Dumnezeire, iar cele care [sunt] Dumnezeirea 
[sunt] întreite”1979. De aceea, puterea Treimii este una, 
una este gândirea Ei, una este slava și una este stăpâ- 
nirea Ei1980.  

Creația e lucrarea marelui Dumnezeu1981. Iar Înge- 
rii sunt minți luminate de Dumnezeu, sunt foc și 
duhuri dumnezeiești1982.  

Întâia și sfânta fire a Dumnezeirii este neschim- 
bată în mod veșnic1983. Însă Luceafărul, cel care era cel 
dintâi șezător [πρώτιστος], îngâmfându-se, și-a pier- 
dut strălucirea dumnezeiască. Pentru că a vrut cinstea 
împărătească a marelui Dumnezeu și de aceea a căzut 
în întuneric1984.  

Vorbind despre sufletul omenesc, Sfântul Grigo- 
rios ne spune că sufletul este „suflarea lui Dumnezeu 
[ἄημα Θεοῦ]” și că el a fost amestecat cu pământescul 
trupului1985. Iar în poemul despre Testamente, Sfântul 
Grigorios ne spune că „singura rușine” a omului „[este] 
păcatul”1986. El are și un poem în care a vorbit despre 

                                           
1976 PG 37, col. 411/ Idem, p. 141.  
1977 Ibidem/ Ibidem.  
1978 PG 37, col. 413/ Idem, p. 142.  
1979 PG 37, col. 414/ Idem, p. 143.  
1980 PG 37, col. 415/ Idem, p. 144.  
1981 Ibidem/ Idem, p. 145.  
1982 PG 37, col. 439-440/ Idem, p. 160.  
1983 PG 37, col. 442/ Idem, p. 162.  
1984 PG 37, col. 443/ Ibidem.  
1985 PG 37, col. 446/ Idem, p. 165.  
1986 PG 37, col. 461/ Idem, p. 176.  
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cărțile insuflate de Dumnezeu ale Scripturii. Cuprins 
în PG 37, col. 472-474. Și el enumeră aici cărțile 
Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numerele, Deuteronomul, 
Iisus, Judecătorii, Rut ca a 8-a carte, Faptele Împăra- 
ților sunt în cărțile 9 și 10, apoi Paralipomenele. După 
ele urmează Esdra și 5 în versuri, prima dintre ele fiind 
Iov. După care urmează David și 3 ale lui Solomon: 
Ecclisiastisul, Cântarea și Parimiele. După care urmea- 
ză cele 5 cărți ale Duhului profetic [Πνεύματος προφη- 
τικοῦ]. Consideră o singură scriere pe cei 12 Sfinți 
Profeți, adică pe Sfinții Profeți Osie, Amos, Miheas, 
Ioil, Ionas, Avdias, Naum, Amvacum, Sofonias, An- 
gheos, Zaharias și Malahias1987.  

După aceea enumeră pe Isaias, Ieremias, Iezechiil 
și Daniil, concluzionând că sunt 22 de cărți ale Vechiu- 
lui Testament1988. Începe Noul Testament cu Matteos, 
care le-a scris evreilor minunile lui Hristos, apoi, 
Marcos, a scris Italiei, Lucas a scris pentru Ahaia, iar 
Ioannis este marele vestitor al celor cerești. Urmează 
Faptele înțelepților Apostoli, 14 Epistole ale lui Pavlos, 
7 Epistole catolice, dintre care una e a lui Iacovos, două 
ale lui Petros și trei ale lui Ioannis. A 7-a Epistolă e a 
lui Iudas1989, el neamintind Apocalipsisul.  

Dorirea celor străine, a bunurilor altora, e consi- 
derată de Sfântul Grigorios Teologul „o scânteie a 
morții [σπινθῆρα μόροιο/ igniculum mortis]”1990. Pen- 
tru că de aici, de la această dorință păcătoasă încep 
multele păcate care ne omoară sufletește.   

Hristos Domnul este și marele Împărat, dar și 
Arhiereul1991 nostru. Iar în poemul dedicat minunilor 

                                           
1987 PG 37, col. 473/ Idem, p. 185-186.  
1988 PG 37, col. 473-474/ Idem, p. 186.  
1989 PG 37, col. 474/ Ibidem.  
1990 PG 37, col. 477/ Idem, p. 188.  
1991 PG 37, col. 481/ Idem, p. 191.  
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Domnului, așa după cum apar ele descrise în Evan- 
ghelia Sfântului Matteos, Sfântul Grigorios ne spune că 
întunericul cel adânc, de la răstignirea Domnului, din 
Cruce s-a vărsat1992.  

Orbul Bartimeos [Βαρτιμαῖός] apare în Evanghe- 
lia după Marcos1993. Sfântul Marcos a fost ucenicul 
Sfântului Petros, iar Sfântul Lucas a fost ucenicul 
Sfântului Pavlos1994.  

Dumnezeu pe toate la supraveghează1995. Și 
pentru că El supraveghează toate, de la El are Episco- 
pul darul supravegherii, al cercetării tuturor. Iar omul 
are chipul dumnezeiesc al strălucirii celei de sus, 
pentru ca prin lumina Lui să vadă lumina cea dumne- 
zeiască a slavei Sale și cu totul să se facă lumină1996. Iar 
în ultimul poem dogmatic, Hristos este numit „lumina 
celor muritori”1997.  

Primul poem moral al Sfântului Grigorios Teolo- 
gul (poemele morale încep în PG 37, col. 521-522) este 
o laudă adusă fecioriei1998. Pentru că „prima fecioară 
este curata Treime [πρώτη παρθένος ἐστὶν ἁγνὴ Τρι- 
άς]”1999. Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat pentru ca 
oamenii să-și primească înapoi viața și slava lor pier- 
dute prin păcat2000. Iar El, Hristos, pentru noi este un 
dor curat [πόθον ἁγνὸν]2001, pentru că ne învață la toată 
curăția și sfințenia. Marea laudă adusă fecioriei are 733 
de versuri și se termină în PG 37, col. 578.  

                                           
1992 PG 37, col. 490/ Idem, p. 198.  
1993 PG 37, col. 492/ Idem, p. 199.  
1994 PG 37, col. 496-497/ Idem, p. 203.  
1995 PG 37, col. 504/ Idem, p. 208.  
1996 PG 37, col. 512/ Idem, p. 215.  
1997 PG 37, col. 522/ Idem, p. 223.  
1998 PG 37, col. 521.  
1999 PG 37, col. 523.  
2000 PG 37, col. 535.  
2001 PG 37, col. 566.  
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În al doilea poem moral, Sfântul Grigorios ne 
vorbește și despre Sfânta Tecla (v. 190)2002. Al doilea și 
al 3-lea poem moral se ocupă de sfătuirea fecioarelor. 
Al doilea are 689 de versuri2003.  

Prietenia este îngustă, iar harul este lin2004. Cei 
din Sodoma au fost pedepsiți cu foc2005. Omul duhov- 
nicesc mărturisește că Dumnezeu este tatăl său și că el 
este unit cu Dumnezeu2006. De aceea, adevărata no- 
blețe, pentru Sfântul Grigorios, este imitarea lui Dum- 
nezeu [μίμησις Θεοῦ]2007.  

Iadul are izvoare de foc nestins și acolo e viermele 
care te mănâncă în mod veșnic. Pentru că cea care ne 
acuză pe noi e propria noastră conștiință2008.  

Prima fire este cea a Treimii și ea este [prea]cu- 
rată, după care urmează firea îngerească și firea ome- 
nească2009. Iar omul cel muritor este templul marelui 
Dumnezeu și el tinde mereu spre cer2010.  

Sfântul Grigorios amintește despre multe nume și 
date din istoria antică în poemele sale morale. Licur- 
gos, Solon2011, Platon, Evripidos, Arhelaos, Sofo- 
cleos2012, Lisimahos, Pirros2013 sunt pomeniți de către el 
în poemul Despre virtute. Sfântul Moisis a intrat în 
întuneric ca unul singur cu Cel singur2014.  

                                           
2002 PG 37, col. 593.  
2003 PG 37, col. 632.  
2004 PG 37, col. 641-642.  
2005 PG 37, col. 647.  
2006 PG 37, col. 650.  
2007 PG 37, col. 652.  
2008 PG 37, col. 663.  
2009 PG 37, col. 672.  
2010 PG 37, col. 678.  
2011 PG 37, col. 683. 
2012 PG 37, col. 703-704.  
2013 PG 37, col. 705-706.  
2014 PG 37, col. 716.  
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În întunericul slavei Sale. Și întru slava Lui a 
convorbit cu El2015.  

Căci întregi cu Cel întreg putem fi și ne putem 
împărtăși cu Dumnezeu2016. Dar Dumnezeu, subliniază 
Sfântul Grigorios, este „unul din trei” persoane, de 
aceea închinarea Lor e comună2017. Însă noi, deși sun- 
tem după chipul lui Dumnezeu, prin păcatele noastre 
ne-am făcut fii ai rușinii2018.  

Sfântul Grigorios îl fericește pe cel care trăiește în 
pustie și își ridică neîncetat mintea la Dumnezeu2019. 
Pentru că noi trebuie să Îi dăruim lui Dumnezeu toată 
inima noastră2020. El fericește viața celor necăsătoriți, 
care doresc curăția Dumnezeirii, dezbrăcându-se de 
trup, de cele trupești, dar îi fericește și pe cei care, 
căsătoriți fiind, Îl iubesc mai degrabă pe Hristos2021.  

El numește vederile mistice „lumini cerești”, care 
se văd în strălucirea dumnezeiască2022. Și afirmă că 
orice dor e greu2023 și orice înmormântare e tristă2024.  

Sfântul Grigorios ne atrage atenția că atunci când 
ne mâniem noi trăim împreună cu demonii2025.  

Iar într-un poem scris împotriva femeilor care se 
împodobesc în mod excesiv, el ne spune că chipul lui 
Dumnezeu nu trebuie murdărit cu culori2026, adică cu 
farduri.  

                                           
2015 Ibidem.  
2016 PG 37, col. 745.  
2017 PG 37, col. 752.  
2018 PG 37, col. 761.  
2019 PG 37, col. 781.  
2020 PG 37, col. 782.  
2021 Ibidem.  
2022 PG 37, col. 783.  
2023 PG 37, col. 788.  
2024 PG 37, col. 789.  
2025 PG 37, col. 813.  
2026 PG 37, col. 884.  
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Dumnezeu e începutul și sfârșitul a toate2027. Și El 
este ființa cea dintâi bună2028.  

Iar prima creație a lui Dumnezeu sunt Îngerii2029. 
Pe când primul dintre demoni e cel care, odinioară, a 
fost Luceafărul2030. Pe când a doua creație a lui Dum- 
nezeu e materia, iar lumina sufletului omenesc e 
cuvântul2031. Căci omul e zidirea și chipul lui Dum- 
nezeu2032. Și viața, trupul și sufletul nostru sunt unite 
în noi și pe acestea numai moartea le desparte2033.  

Mintea este ochiul interior al omului și lucrarea 
minții este gândirea și exprimarea2034. Rațiunea cerce- 
tează conceptele minții și le expune prin intermediul 
glasului nostru2035. Simțurile noastre sunt receptaculul 
celor din afară. Memoria reține impresiile minții, pe 
când uitarea este o pierdere a memoriei2036.  

Voința știe spre ceea ce mintea înclină, iar cele 
care nu țin de noi, nu sunt voluntare. Iar cele involun- 
tare sunt cele care tiranizează voința noastră2037. Dorul 
este dorința noastră îndreptată fie spre cele bune, fie 
spre cele rele, pe când iubirea este ardere și dezlănțuire 
a dorului nostru. Mânia este mișcarea înfocată a sufle- 
tului nostru, pe când urgia este o mânie prelungită2038.  

Îndrăzneala e apanajul încrederii, dar și un risc, 
atunci când e o îndrăzneală păcătoasă, pe când pru- 

                                           
2027 PG 37, col. 908.  
2028 PG 37, col. 945.  
2029 PG 37, col. 946.  
2030 Ibidem.  
2031 Ibidem.  
2032 PG 37, col. 947.  
2033 Ibidem.  
2034 Ibidem.  
2035 PG 37, col. 947-948.  
2036 PG 37, col. 948.  
2037 Ibidem.  
2038 Ibidem.  
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dența este cunoașterea din experință a lucrurilor2039. 
Înțelepciunea gândește lucrurile cele dumnezeiești, pe 
când tristețea este durere a inimii și tulburare inte- 
rioară2040. Judecata este tăria gândurilor minții2041.  

Lăudăroșenia este o îngreunare a inimii2042, pe 
când cuvântul nebuniei este nefolositor2043. Evlavia 
este închinarea adusă Treimii2044 Celei Preadum- 
nezeiești, pe când curățirea de patimi este viața cu 
Dumnezeu2045. Căsătoria este unirea legitimă a trupu- 
rilor, pe când fecioria este ieșirea [ἔκβασις] din cele ale 
trupului2046. Monahul este omul care trăiește cu Dum- 
nezeu și este de unul singur2047.  

Prima lege a fost iudaismul, pe când a doua este 
taina Patimilor Domnului2048. Căci Fiul lui Dumnezeu 
Și-a asumat un trup pătimitor pentru patimile noas- 
tre2049.  

Botezul Său a curățit apele noastre, pe când 
Crucea Lui e biruința lemnului asupra lemnului2050 
prin care am căzut în păcat. Iar Darurile euharistice pe 
care azi I le aducem lui Dumnezeu sunt jertfele cele 
curate2051.  

Preoția, ne spune Sfântul Grigorios, este cea care 
ne sfințește sufletele. Pentru că Tainele Bisericii sunt 

                                           
2039 PG 37, col. 949-950.  
2040 PG 37, col. 950.  
2041 Ibidem.  
2042 PG 37, col. 951.  
2043 PG 37, col. 953.  
2044 PG 37, col. 956.  
2045 PG 37, col. 957.  
2046 PG 37, col. 958.  
2047 Ibidem.  
2048 PG 37, col. 959.  
2049 Ibidem.  
2050 PG 37, col. 960.  
2051  PG 37, col. 961.  
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închinare negrăită, iar harismele sunt daruri dum- 
nezeiești ale Sfântului Duh2052. Iar noi respingem 
lucrurile pe care le-au respins și Sfinții Profeți, și 
considerăm Evanghelia a fi mântuirea cea nouă [τῆς 
νέας σωτηρίας]2053. Căci în Biserică sunt lucrări 
apostolice împreuna-luptă cu Dumnezeu a propo- 
văduirii, catehizarea celor tineri, pocăința și întoar- 
cerea spre cele mai bune, exorcizarea și scoaterea 
demonilor din oameni2054.  

Botezul este „pecetea vieții celei de a doua”2055 
pentru un creștin. Cele puse înainte ale Liturghiei, care 
sunt ale întrupării lui Dumnezeu, ale Patimilor Sale, 
sunt împărtășire cu cele ale lui Dumnezeu2056. Iar, 
pentru Sfântul Grigorios, Împărăția lui Dumnezeu este 
vederea lui Dumnezeu [τοῦ Θεοῦ θεωρία]2057.  

Poemele sale istorice încep din col. 969 cu 
poemul Despre sine însuși. Pentru Sfântul Grigorios, 
Atena era gloria Elladei, a Greciei2058. Și el ne 
mărturisește aici despre prima sa experiență extatică 
(v. 195-201), când lumina Treimii a strălucit ochii săi (v. 
198-199)2059. Și lumina Treimii este comună [ξυνόν] 
persoanelor dumnezeiești și este de nedescris strălu- 
cirea Ei (v. 200)2060. Iar vederea luminii dumnezeiești 
produce în om adevărata curățire a ochilor minții 
sale2061. Duhul Sfânt, ne spune Sfântul Grigorios Teolo- 
gul, e Cel care ne fulgeră nouă harul dumnezeiesc și El 

                                           
2052 PG 37, col. 962.  
2053 Ibidem.  
2054 Ibidem.  
2055 Ibidem.  
2056 PG 37, col. 962-963.  
2057 PG 37, col. 964.  
2058 PG 37, col. 977.  
2059 PG 37, col. 985.  
2060 Ibidem.  
2061 PG 37, col. 986.  
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îi ajută în mod tainic pe cei care sunt curați2062. Iar cei 
curați duhovnicește sunt cei care plac lui Dumnezeu 
prin rugăciunile și suspinele lor, prin nopțile nedor- 
mite pentru El, prin cântările lor aduse lui Dum- 
nezeu2063.  

De la v. 313 începe să vorbească despre călătoria 
sa pe mare, atunci când a fost în primejdie de moarte, 
și despre rugăciunile sale către Dumnezeu, vorbind 
despre rugăciune prin tâlcuirea a multe locuri din 
Scriptură2064.  

Al doilea poem ne vorbește despre jurămintele 
sale făcute lui Dumnezeu2065, pe când al 3-lea despre 
călătoria sa la Constantinopol2066. În al 4-lea poem, 
numit Despre sine însuși, Sfântul Girgorios ne spune că 
el a predicat Treimea la Constantinopol și că a 
restaurat teologia triadologică precum se cuvenea, că 
el a renunțat la tronul patriarhal, dar prin aceasta nu a 
încetat să vorbească despre Dumnezeu2067. În al 5-lea, 
el s-a adresat poporului de la Biserica Anastasia, care 
era rodul cel iubit al cuvintelor sale2068. În al 6-lea 
poem folosește sintagma „iubita Treime [ἡ φίλη 
Τριάς]”2069. Pentru că despre Dumnezeul treimic el a 
vorbit cu multă iubire în toată viața sa.  

În al 7-lea vorbește despre neprietenii lui2070, pe 
când în al 8-lea și în al 9-lea despre cei invidioși2071. În 

                                           
2062 PG 37, col. 991.  
2063 Ibidem.  
2064 PG 37, col. 993-1003.  
2065 PG 37, col. 1017.  
2066 PG 37, col. 1020.  
2067 PG 37, col. 1022.  
2068 Ibidem.  
2069 PG 37, col. 1023.  
2070 PG 37, col. 1024.  
2071 PG 37, col. 1025-1026.  
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al 10-lea vorbește despre Preoții din Constantinopol și 
despre cetatea imperială2072.  

Și aici spune că Preoții slujesc marii unimi în 
Treime, adică Dumnezeului nostru treimic, și numește 
Constantinopolul „Roma cea tânără” 2073.  

În al 11-lea poem vorbește despre părinții săi2074 și 
Îl numește pe Hristosul său: marele Mântuitor2075. 
Amintește din nou despre corabie și despre cum a 
ajuns la Eghinea2076. După care socotește drept un bine 
de la Dumnezeu prietenia sa cu Sfântul Vasilios cel 
Mare, pe care îl numește „bărbatul cel mai înțelept”2077. 
Căci Dumnezeu l-a unit pe el cu Vasilios și una era 
viața lor și unul era cuvântul care se împlinea de către 
amândoi2078. Sfântul Grigorios recunoaște în v. 225 că 
Sfântul Vasilios a fost marele ajutor al vieții sale2079. Și 
că ei doi aveau toate în comun și o singură răsuflare 
[ψυχὴ μία]2080. După ce a fost hirotonit Episcop cu forța 
de Vasilios și de tatăl său, după ce l-au tiranizat 
amândoi2081, Sfântul Grigorios amintește de Biserica lui 
din Sasima (v. 446)2082. Apoi de viețuirea sa în Mănăs- 
tirea Sfânta Mucenică Tecla2083. Hristos este din 
singurul Său Tată și din singura Sa Maică, pentru că 
cele două firi s-au unit în persoana Sa cea una2084.  

                                           
2072 PG 37, col. 1027.  
2073 Ibidem.  
2074 PG 37, col. 1033.  
2075 PG 37, col. 1042.  
2076 PG 37, col. 1043-1044.  
2077 PG 37, col. 1044.  
2078 PG 37, col. 1044-1045.  
2079 PG 37, col. 1045.  
2080 Ibidem.  
2081 PG 37, col. 1056.  
2082 PG 37, col. 1060.  
2083 PG 37, col. 1067.  
2084 PG 37, col. 1074.  
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Însă dogma triadologică vorbește despre Dumne- 
zeul nostru ca despre Unimea în care sunt trei per- 
soane și despre Treimea care este unime2085.  

În v. 823, Sfântul Grigorios îl numește pe Lucifer 
Veliar [Βελίαρ]2086. Numire a Satanei pe care o găsim la 
Sfântul Pavlos în II Cor. 6, 15, fiind singura sa apariție 
în Noul Testament, cf. BYZ. Veliar sau Beliar e însă un 
cuvânt preluat din WTT, din Biblia ebraică, unde 
Beliiaal [ַעל  -cf. Jud. 19, 22, WTT] înseamnă netreb ,ְבִלַיַּ֗
nicie sau răutate, și prin care se desemnează Satana2087.  

Biserica Anastasia, în v. 1081, e văzută de Sfântul 
Grigorios ca un alt chivot a lui Noe, pentru că aici s-au 
păstrat semințele lumii ortodoxe2088. Teologia triado- 
logică a sa fiind semințele teologiei ortodoxe, pentru 
că triadologia e fundamentul credinței Bisericii. Pe 
când în v. 1100 avem celebra zicere din mulțime a unei 
femei2089: „Împreună [cu] tine va pleca [și] Trei- 
mea”2090. Va pleca înalta, adevărata și sfânta propovă- 
duire a Dumnezeului treimic. Al 12-lea poem, intitulat 
Despre sine și despre Episcopi, începe în col. 1166 din 
PG 37. Și aici el vorbește despre răii Episcopi, care nu 
au nimic de-a face cu elavia pe care o cere vrednicia 
tronului episcopal și se arată în viața lor a fi niște 
lupi2091. Sfântul Matteos a fost vameș, dar nu a scris ca 
un vameș, ci ca unul plin de Duhul Sfânt. Pe când 
Sfântul Petros, înălțimea [ἄκρος] Apostolilor, nu a scris 
ca un pescar, ci ca unul plin de râvnă dumnezeiască2092.  

                                           
2085 Ibidem.  
2086 PG 37, col. 1086.  
2087 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Belial.  
2088 PG 37, col. 1103.  
2089 PG 37, col. 1104.  
2090 PG 37, col. 1105.  
2091 PG 37, col. 1169.  
2092 PG 37, col. 1182.  
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Și Sfântul Grigorios deplânge neștiința Episco- 
pilor celor răi2093 și răul pe care ei îl fac Bisericii. În v. 
1207, el amintește proverbul: „Fapta este vestea [Πρᾶξίς 
ἐστιν ἡ φάσις]”. Căci fapta în sine e cea care se autopu- 
blicitează. Pentru că ea vorbește despre sine și, impli- 
cit, despre cel care a făcut-o.  

Însă Episcopii cei răi, accentuează Sfântul Grigo- 
rios, se comportă cameleonic și pozează în oameni 
„cuvioși”2094. Poemul al 13-lea, numit Despre Episcop, 
începe în col. 1227. Și aici el subliniază măreția Preoției, 
spunând că Preoții sunt cei care aduc jertfe nesân- 
geroase lui Dumnezeu și ei sunt temelia lumii, lumina 
vieții și stâlpul învățăturilor sfinte, cei care îi introduc 
pe oameni în viața veșnică, purtători de Hristos, cei 
prea înalți, teatre ale bucuriilor celor de bună 
cuviință2095. În v. 177, Sfântul Grigorios se referă la 
Iscariotis, la Iudas, ca la θεοκτόνος2096 (în latină: 
deicida2097), adică omorâtorul de Dumnezeu.  

Al 14-lea poem începe în col. 1244 și e un poem 
despre sine și despre cei invidioși, un poem scris în 
acrostih. În v. 63, el atestă faptul că Sfinții Apostoli 
Petros și Pavlos s-au arătat purtători de biruință 
[νικηφόροι] la Roma2098. Adică aici au fost martirizați.  

În al 15-lea poem autobiografic tratează perioada 
de după plecarea sa de la Constantinopol2099, iar în al 
16-lea despre Biserica Anastasia2100, pe care o numește 
cel mai nou Bitleem2101.   
                                           

2093 PG 37, col. 1190.  
2094 PG 37, col. 1213.  
2095 PG 37, col. 1227-1228.  
2096 PG 37, col. 1241.  
2097 PG 37, col. 1241-1242.  
2098 PG 37, col. 1250.  
2099 Ibidem.  
2100 PG 37, col. 1254.  
2101 PG 37, col. 1258.  
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În al 17-lea poem se întoarce la oamenii falși ai 
Preoției2102, iar în al 18-lea vorbește din nou despre cei 
invidioși2103. În al 30-lea poem autobiografic, Sfântul 
Grigorios mărturisește că el a predicat despre Dum- 
nezeu întru îndrăzneala Duhului2104.  

În al 35-lea poem, Dumnezeu este comoara sa2105, 
pe când în al 43-lea el se declară un om fără tron, fără 
cetate, fără fii2106. În următorul se referă la falșii Mo- 
nahi2107. Trupul cel vătămător este dușmanul vieții 
celei cerești2108, ne spune Sfântul Grigorios în poemul 
al 46-lea. Iar în al 55-lea, diavolul este vicleanul, 
șarpele, foc, Veliar, cel rău, moartea, prăpastia, balau- 
rul, fiară, noapte, înșelătorul, nebunie, haos, invidio- 
sul, omorâtorul de om2109.  

Slava lui era Crucea Domnului2110. Ea era paza 
vieții sale2111. Iar Botezul este baia care îl alungă pe 
omorâtorul de om din noi, adică pe diavolul2112. În 
poemul al 90-lea, Sfântul Grigorios vorbește despre 
ordinea în care au murit cei din familia sa: primul a fost 
Chesarios, fratele său, apoi sora sa, Gorgonia, după 
care au murit tatăl și mama sa2113.  

În al 99-lea poem, el folosește sintagma „Dumne- 
zeirea cea întreit strălucitoare”2114.  

                                           
2102 PG 37, col. 1262.  
2103 PG 37, col. 1270.  
2104 PG 37, col. 1290.  
2105 PG 37, col. 1322.  
2106 PG 37, col. 1347.  
2107 PG 37, col. 1349.  
2108 PG 37, col. 1378.  
2109 PG 37, col. 1399.  
2110 PG 37, col. 1400.  
2111 PG 37, col. 1403.  
2112 PG 37, col. 1404.  
2113 PG 37, col. 1445-1446.  
2114 PG 37, col. 1452.  
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Și cu acest ultim poem citat se încheie secțiunea 
poemelor autobiografice și începe cea a poemelor cu 
referire la alții din viața sa2115. În primul poem al noii 
secțiuni, Sfântul Grigorios ne dă mărturie despre Taina 
Sfintei Mirungeri, în care se înseamnă mădularele 
trupului nostru întru Hristos, primind astfel pecetea 
nemuririi de la Dumnezeu2116.   

Poemul Ad Olympiadem [Despre Olimpiada] l-a 
scris în anul 3842117. Și în el o numește fiică a sa2118 și o 
învață să trăiască cu adevărat creștinește. Pentru că 
obiceiurile cele bune sunt floarea cea frumoasă a 
femeilor2119. Iar femeia măritată trebuie să Îl cinstească 
mai întâi pe Dumnezeu, apoi pe bărbatul ei2120.  

Tot din 384 este și poemul Despre Nemesios2121, 
unde Sfântul Grigorios ne spune că Domnul S-a născut 
din Maică curată2122. Și tot aici, Sfântul Grigorios dă 
mărturie despre geticul Zalmoxis [Ζάλμοξις] (v. 
274)2123. Însă, în comparație cu politeismul, noi mărtu- 
risim o singură Treime, un Dumnezeu Pantocrator/ 
Atotțiitor2124. Afirmație din poemul al 8-lea, numit 
Despre Seleucon2125.  

În același poem, între v. 264-319, el vorbește din 
nou despre toate cărțile Dumnezeieștii Scripturi, 
amintind de această dată și Apocalipsisul Sfântului 
Ioannis Teologul (v. 316), dar precizând că unii o 

                                           
2115 PG 37, col. 1451-1452.  
2116 PG 37, col. 1466.  
2117 Cf. PG 37, col. 1541, n. *.  
2118 PG 37, col. 1542.  
2119 PG 37, col. 1543.  
2120 Ibidem.  
2121 Cf. PG 37, col. 1551, n. *.  
2122 PG 37, col. 1569.  
2123 PG 37, col. 1572.  
2124 PG 37, col. 1590.  
2125 PG 37, col. 1577.  
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acceptă, pe când mulți o socotesc „falsă”2126. Și suma 
cărților scripturale pe care el le enumeră o consideră 
canonul [κανὼν] cărților celor de Dumnezeu insuflate 
ale Scripturii2127. Sfântul Isaias e cel îndrăzneț și mare 
pentru Sfântul Grigorios, Sfântul Ieremias e împreună-
pătimitor cu poporul său, Sfântul Iezechiil e mistic/ 
tainic prin vederile sale cele dumnezeiești, pe când 
Sfântul Daniil este eshatologic, pentru că vorbește 
despre lucrurile cele din urmă2128.  

Odată cu PG 38 încep Epitafurile Sfântului Grigo- 
rios2129. Și, în unul dintre ele, Sfântul Grigorios o 
numește pe Sfânta Gorgonia, sora sa, cunoscătoare a 
vieții cele cerești2130. În altul o numește Mucenică purtă- 
toare de biruință2131.  

Epitaful Sfintei Emmelia, mama Sfântului Vasilios 
cel Mare, Sfântul Grigorios l-a scris în 373, iar pe al 
tatălui său în anul 3742132. O numește Dumnezeiască pe 
mama sa, pe Sfânta Nonna2133.  

Epigramele sale încep în PG 38, col. 81. Și, în prima 
dintre ele, Sfântul Grigorios amintește despre pira- 
midele egiptenilor și despre navele Traciei2134. Fecioa- 
ra, spune el în altă epigramă, are întotdeauna în 
Hristos ajutorul ei cel viu, căci El este Mirele ei cel 
iubit2135.  

Pe când, în o altă epigramă, Sfântul Grigorios 
afirmă faptul că „unitatea este chipul slavei celei 

                                           
2126 PG 37, col. 1597-1598.  
2127 PG 37, col. 1598.  
2128 PG 37, col. 1595.  
2129 PG 38, col. 11.  
2130 PG 38, col. 21.  
2131 PG 38, col. 22.  
2132 PG 38, col. 37-38, n. ** și ***.  
2133 PG 38, col. 50, 51.  
2134 PG 38, col. 81-82.  
2135 PG 38, col. 87.  
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îngerești”2136. Pentru că Puterile cerești sunt una în 
slujirea lor față de Dumnezeu.  

În tragedia Patimile lui Hristos, Sfântul Grigorios 
o numește de mai multe ori pe Maica lui Dumnezeu 
Preacurată [Σεμνότατα]2137. Iar Fiul lui Dumnezeu este 
Dumnezeu și om2138, lucru afirmat cu tărie de Sfântul 
Grigorios. Maica lui Dumnezeu este Stăpână, Fecioa- 
ră2139 și Doamnă2140. Iar Sfântul Grigorios nu se oprește 
la Cruce, ci ne arată pe Hristos Cel înviat, Care intră 
prin ușile încuiate și le dăruie pacea Sa Ucenicilor 
Săi2141.  

Cosmas Ierusalimiteanul, în comentariul său la 
poemele Sfântului Grigorios, explică diverse locuri 
scripturale și istorice la care marele Teolog s-a referit.  

Nicetas David, în parafraza sa la poemele grigo- 
riosiene, se referă la pasaje punctuale, pe care le explică 
din punct de vedere teologic.  

Parafraza anonimă, de nici două pagini, ultima 
din PG 38, se referă la cărțile Dumnezeieștii Scripturi. 
Și astfel, în PG 38, col. 846 se termină opera Sfântului 
Grigorios Teologul și comentariile la opera sa.  

Andrew P. Hofer afirmă faptul că Sfântul „Grigo- 
rios a avut un rol semnificativ în dezvoltarea doctrinei 
hristologice, în mod special pentru rolul pe care l-au 
jucat Epistolele 101, 102 și 202, nu numai în contro- 
versele timpului său, ci și ca pietre de hotar ale Ortodo- 
xiei pentru următoarele dispute doctrinare. [Iar] 
pentru a aprecia importanța teologiei sale pentru 
următoarele doctrine hristologice, noi avem nevoie 

                                           
2136 PG 38, col. 93.  
2137 PG 38, col. 145, 147, 181. Corelativul latin: Castissima.  
2138 PG 38, col. 267.  
2139 PG 38, col. 279, 307, 326, 327, 336.    
2140 PG 38, col. 338.  
2141 PG 38, col. 331.  
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numai să ne reamintim enorma influență a lui 
Grigorios pentru puternica afirmație din Epistola 101: 
«Căci ce nu este asumat, nu este vindecat»”2142. 
Hristologia Sfântului Grigorios este „bogată retoric și 
adânc scripturală”2143. Ea este „combativă împotriva 
oponenților [săi], este pastorală pentru nevoile mân- 
tuirii și adâncită în tainele unirii baptismale cu Hristos. 
[A fost] influentă pentru dezvoltările hristologiilor 
concurente, dar este în mod frustrant ambiguă pentru 
cei care caută răspunsuri la întrebări puse într-o epocă 
ulterioară”2144.   

Caracteristica stilului său, accentuează Hofer, e 
aceea că el combină hristologia cu elemente autobio- 
grafice2145. Pentru că Sfântul Grigorios Teologul se 
considera un vestitor al Cuvântului2146. Pe când David 
Dunn-Wilson a remarcat că predicile teologice ale 
Sfântului Grigorios se termină într-o notă doxolo- 
gică2147.  

Părintele Arhimandrit Maximos Constas citează 
un manual de pictură din sec. 9-102148, în care ni se 
spune că Sfântul Grigorios Teologul „avea o înfățișare 

                                           
2142 Andrew O. P. Hofer, Christ in the Life and Teaching of 

Gregory of Nazianzus, in coll. Oxford Early Christian Studies, 
Pub. Oxford University Press, 2013, p. 7.  

2143 Idem, p. 8.  
2144 Ibidem.  
2145 Idem, p. 11.  
2146 Ibidem.  
2147 David Dunn-Wilson, A Mirror for the Church. 

Preaching in the First Five Centuries, Pub. William B. Eerdmans 
Publishing Company/ Grand Rapids, Michigan/ Cambridge, 
2005, p. 77.  

2148 Arhim. Maximos Constas, Arta de a vedea. Paradox și 
percepție în iconografia ortodoxă, trad. din lb. engl. de Dragoș 
Dâscă, în col. Arta creștină, vol. 1, Ed. Doxologia, Iași, 2017, p. 
113 și p. 114, n. 93.  
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calmă și plăcută, dar privirea din celălalt ochi, intensi- 
ficată de o cicatrice, era sumbră și întunecată”2149. 
După care tot el ne spune că Sfântul Grigorios, „pe 
când era copil, în timp ce se juca, cineva i-a băgat un 
spin în ochi (PG 37: 995A). Lovitura i-a lăsat un semn, 
încă vizibil pe craniul lui Grigorie, care este prețuit 
alături de celelalte moaște de la Mănăstirea Vatopedu, 
din Muntele Athos”2150.  

Brian P. Dunkle, ocupându-se de poemele sale 
scripturale, spune că Sfântul Grigorios „nu își intro- 
duce auditoriul său numai în fundamentele Scripturii, 
ci și în anumite elemente arcane [tainice] ale literaturii 
clasice. Deși ele pot să nu fie pe gustul oricărui adult, 
poemele sale sunt, așa cum ne spune el, «o jucărie 
folositoare pentru copii»”2151. Sau, în alt loc, Sfântul 
Grigorios și-a numit poemele „un medicament plăcut” 
pentru sine însuși2152.  

Dunkle consideră că Sfântul Grigorios s-a apro- 
piat de Sfânta Scriptură plecând de la premisa că 
„revelarea de Sine a lui Dumnezeu nu trebuie să 
rămână propozițională, istorică și îndepărtată [față de 
noi], ci [ea] trebuie să fie apropriată [însușită] în mod 
personal de fiecare credincios”2153 în parte. Iar poemele 

                                           
2149 Idem, p. 113-114.  
2150 Idem, p. 114, n. 93. Însă e dezamăgitoare, în cartea 

citată, negarea vieții și a operei Sfântului Dionisios Areopa- 
gitul, prezentat ca trăitor în sec. al 6-lea și nu în secolul întâi, 
în care a fost ucenic și prieten al Sfinților Apostoli. A se vedea 
Idem, p. 111, 117-118.  

2151 Brian P. Dunkle, Gregory Nazianzen’s Poems on 
Scripture: Introduction, Translation, and Commentary (teză de 
licență), susținută la Boston College, USA, pe 14 decembrie 
2009, p. 17 în PDF. Downloadată de aici în format PDF:  

https://dlib.bc.edu/islandora/object/bc-ir:101189.  
2152 Idem, p. 17, n. 54.  
2153 Idem, p. 17-18.  
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sale scripturale, Dunkle le consideră ca fiind scrise cu 
motivație catehetică2154 și afirmă că ele „au fost 
remarcabil de eficiente, deopotrivă pedagogic și este- 
tic”2155.  

Yoriko Tanaka subliniază faptul că Sfântul Grigo- 
rios cere o curățire de patimi integrală a omului pentru 
a-L cunoaște pe Dumnezeu2156. Și tot el concluzio- 
nează că „teoria revelației progresive a lui Grigorios 
este consecventă cu învățătura lui despre îndum- 
nezeire și cu înțelegerea lui despre cunoașterea lui 
Dumnezeu”2157.  

Frank Thielman ne spune că Sfântul Grigorios, 
deși nu a recunoscut Apocalipsisul ca o carte canonică 
a Noului Testament, a făcut aluzii la ea în opera sa2158. 
Însă, după cum am arătat anterior, Sfântul Grigorios 
nu a făcut doar aluzii, ci s-a referit în mod explicit la 
Apocalipsis într-un poem al său.  

Everett Ferguson a remarcat faptul că Sfântul 
Grigorios Teologul a pledat pentru sfințirea noastră 
încă din pruncie2159, adică pentru pedobaptism.  

                                           
2154 Idem, p. 18.  
2155 Idem, p. 29. 
2156 Yoriko Tanaka, Gregory of Nazianzus: The Bible and 

the Revelation of the Triune God (teză de master), făcută la 
University of St. Michael’s College, University of Toronto, 
Canada, 2012, p. 49 în format PDF. Am downloadat teza de aici:  

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/3490
0/3/Tanaka_Yoriko_201211_ThM_thesis.pdf.  

2157 Idem, p. 75.  
2158 Frank Thielman, The Place of the Apocalypse in the 

Canon of St. Gregory Nazianzen, in Tyndale Bulletin 49.1 (1998), 
p. 157. Cf.  

http://www.tyndalehouse.com/TynBul/Library/TynBull
_1998_49_1_09_Thielman_ApcalypseCanon.pdf.  

2159 Everett Ferguson, Baptism in the Early Church: 
History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries, Pub. 

435

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/34900/3/Tanaka_Yoriko_201211_ThM_thesis.pdf
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/34900/3/Tanaka_Yoriko_201211_ThM_thesis.pdf
http://www.tyndalehouse.com/TynBul/Library/TynBull_1998_49_1_09_Thielman_ApcalypseCanon.pdf
http://www.tyndalehouse.com/TynBul/Library/TynBull_1998_49_1_09_Thielman_ApcalypseCanon.pdf


Părintele Profesor Ioan G. Coman2160 a publicat în 
1937 studiul intitulat Geniul Sfântului Grigorie din Na- 
zianz2161. Și în acesta el spune că Sfântul Grigorios a fost 
un om genial2162, un creator incomparabil2163. „Ca 
teolog, Sfântul Grigorie este una dintre cele mai ascu- 
țite și mai înalte minți din galeria Sfinților Părinți”2164.  
El „era extraordinar de cult și [de] inteligent”2165. Și 
autorul îl consideră: „primul și cel mai mare poet 
creștin al veacurilor primare”2166 și „cel mai mare dascăl 
și orator al Bisericii din Asia”2167. Sfântul Grigorios a 
fost „un misionar de prim rang. Caracterul lui drept, 
sinceritatea lui desăvârșită, bunătatea lui fără margini, 
entuziasmul lui cald în tot ce[ea ce] gândea și făcea, 
încununau frumos pe dascălul și pe vorbitorul din 
el”2168. De aceea, „chiar [și] pentru adversarii săi”, Sfân- 
tul Grigorios Teologul a fost „un model de gândire, de 
simțire și de artă”2169.  

Însă oricât de mult aș lăuda persoana și opera 
Sfântului Grigorios Teologul, eu simt în mod deplin că 
spun prea puține lucruri despre el și despre marea sa 
operă teologică. De aceea, mă rog ție, Preafericite 
Părinte Grigorios, să ne umpli pe noi, cei care te iubim 

                                           
William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 
Michigan/ Cambridge, 2009, p. 594.  

2160 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_G._Coman.  
2161

 I. Coman, Geniul Sfântului Grigorie din Nazianz, Ed. 
Institutului Român de Bizantinologie, București, 1937.  

2162 Idem, p. 6.  
2163 Idem, p. 7.  
2164 Idem, p. 21.  
2165 Idem, p. 23.  
2166 Idem, p. 28.  
2167 Idem, p. 48.  
2168 Ibidem.  
2169 Idem, p. 53.  
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și te citim și ne rugăm ție, de bucuria și de înălțimea 
teologiei tale celei dumnezeiești! Întărește-ne în cre- 
dința, în nădejdea și în dragostea noastră pentru 
Dumnezeu! Luminează-ne întotdeauna mintea și cură- 
țește-ne inima pentru a înțelege teologia cea dum- 
nezeiască a Bisericii! Pentru ca astfel întăriți și luminați 
de către tine, să Îi slujim Lui Dumnezeu cu pace și să 
ne mântuim și noi, păcătoșii! Amin!  
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Cuprins 
 

 
1. Viața Sfântului Prunc Rumwold de Buckin- 

gham, Mărturisitorul († 662) (3 noiembrie) [5-51] 
 
 
2. Viața Sfântului Sfințit Mucenic Pangratios 

[Pagkrati,oj], Episcopul Tavromeniei [Tauromeni,aj] 
[sec. I d. Hr.] (9 iulie) [52-111] 

 
 
3.  Viața Sfântului Grigorios Teologul, Arhiepisco- 

pul Constantinupoleosului [Grhgo,rioj ò Qeolo,goj 
VArciepi,skopoj Kwnstantinoupo,lewj] (25 ianuarie) [112-
437]  
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